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İnönü'nün Hatay 
Millet Meclisine 

teşekkürleri 
Antakya, 14 a.a. - Millet Meclisi 

Reis vekili Vedi Karabay'ın başkan

lığında toplanmıştır. Milli Şef'in tek
rar Cümhurrcisliğine seçilmesi dola
yısiyle Hatay Millet Meclisi Reisinin 
vaki tebriklerine Cümhurrcisi lnönü'
nün verdiği cevap alkışlar arasında 

okunmuştur: 

Reisicümhurluia yeniden inti • 
habım dolayı.iyle gönderdiğiniz tel
grafa teıekkür eder ve Hat ay mec -
liai üyelerine ıelôm ve sevgilerimi 
gön el eririm. 

/ımet /nönü 

Milli müdafaa büdceaine 200 
bin lira ilave edildi 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ren
da'nın telgrafı da okunduktan sonra 
ruznameye geçilmiş, Milli Müdafaa 
bütçesine 200 bin lira ilivcsine, ipek 
kozası öşrünün ilgasına müteallik ka
nunlar kabul edilmiş ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azalarının Hatay 
dahilindeki trenlerde parasız seya
hatlerinin temin edildiği hakkında 
başvekalet tezkeresi okunmuştur. 

Bani 
Türk .. · 

F. R. ATAY 

Sina·n gününü kutlamak, mil · 
li adetlerimiz arasına girdi: Si -
nan yalnız türk mimarlığının 
değil, yapıcı türk dehi.sının da 
timsali ohnuttur. 

Bir millet kültür ve medeni • 
yetini, ancak, metinler ve yapı • 
larla isbat eder. Yeraltından çı -
kan bir divar parçası, hazan, a
sırlık hükümleri alt üst etmittir. 
Türk göçebeliği yalanı, bu iflas
lardan biri değil midir? Sinan 
ve mealekdatlan, yalnız ebedi 
binalar yapmakla kalmadılar: 
Abideleri ile, asırlarca sonra, en 
güzel milli hakikatlerimizden bi
rini kurtardılar. 

Kültür ve medeniyetle bera • 
her bina da sukut eder. Osman
lı tarihini kitapta olduğu ka • 
dar, yapılarda da okuyabilirsi -
ni;ı:. Nihayet öyle bir zaman gel
mı§tır kı h•D~'--· 1 tabii güzelli -
ğin olduğu kadar, zevk ·-~eddi . 
ainin de merkezi olmu§tur. ua • 
lata bir inkiraz faciasıdır. 

1908 de-n sonra biraz uyanır 
gibi olduk: fakat, ti.bir caizse, 
sol tarafımızdan kalktık. Cami 

- ••••••••••••••••••• 
Alman do·: 
nan ma sına : 
mensup Şarn· : 
horst ~ırhlısı-: 
nın geçenler
de B. Hitle
r'i Vilhelms
hılenır' e gö • 
türdüğü es -
nada bu li -
mandan alın
mıı bir resmi. 

•••••••••••••••••• 

Alman lilosu lspanyol sularında 
1 ay talim ve manevra yapacak 

İngiliz mahfillerinde endişe var 

Londra' a, Almanya'nın bu filo ile Franko 
üzerinde tazyik yapmasından korkuluyor 
Berlin, 14 a.a. - Resmi bir tebliğde bildirildiğine 

göre iki zırhlı, iki kruvazör, iki destroyer filotillasiy
le üç denizaltı filotillasından mürekkep bir alman fi
losu talim ve deniz manevraları yapmak üzere ayın 
18 inde Almanya' dan hareket edecektir. 

Filo, İspanyol, Portekiz, İspanyol fası ve Tanca 
limanlarına uğrıyacaktır. 

Bu ilkbahar cevelanı ispanyada çıkan dahili 
harptenberi sektedar olan alman donanmasının eski 
bir ananesinin ihyasından ibarettir. 

Bu filonun ceman 40 cüzütamdan mürekkep o· 
lacağı öğrenilmiştir. 

Gemiler Akdeniz'e 11"irmiyyecek 
Alman gemilerinin Akdeniz'e gir -

miyeceği iyi haber alan mahfillerde 
-;o\vlcnmektcdir. 

lnKiliz n•~1•1:Uerinde endişe 
Londra, 14 a.a. - Almah "'-•.-r 6..,~; 

lerinin İspanya sularında cevelanı 
(Sonu 6 mcr sayfada) 

Alman do· 
nan ma ıı na 
menşupmuh· 
telil cilıü • 
tamların bir 
seyir e.sna • 
.a:ında arınm'"f 

resimleri. 

taklidi hanlar, türbe taklidi ev • ----------------------------------------
!erle giiya milli mimariyi can · 
landırmıya te§ebbüa ettik. Ma • 
bedini, mezarını, çetmesini ya • 
pan bir milletin evi, hanı, hah • 
çeai mimari hususiyetleri olaca · 
ğını dütünmedik: 1908 edebiya
tında galiba sivil mimarinin bah
si bile yoktur. 

Esasen devlet inşası bakımın -
dan abidelerle cümhuriyet dev -
rini·~ arası hazin bir boşluk ar • 
zeder. Ve arada bir kaç yıkı -
laıı saraydan, kıtla ve karakol · 
dan h&Jka bir ıey yapılmamı§ • 
tır: yapılmıt olsa da, hem man • 
zara üstüne tesir edecek kadar 
ehemiyetli değildir; hem de yı · 
kılası tabirine layik olacak ka -
dar çirkindirler. .. 

Şehircilik ve mimarlık, _cum 
huriyet devrinde büyük bı.r h.'z 
ve hamle almııtır. Bu dahı, mıl· 
li kalkınma ile beraberlik göste
rir. Türk milletine has, bütün 
faziletlerine inkitaf imkanı ve · 
ren Kemalizm, onun yapıcılık 
kudretini de uyandırmı§tır. As. · 
rımızın tecrübelerinden, teknık 
ve sanat tekamülünden istifade 
Ptmekle ite başladık. Eğer böy · 
(,. olmasaydı, şu gördüğümüz ha
riciye binası ve evkaf apartman
ları gibi binalarla karmakarışık 
berbat bir ıehrimiz olacaktı. 
Kendimizi 1908 butlanına ka · 
pılmaktan kurtarmak ilk muvaf
fakiyetimiz, Güzel Sanatlar A · 
kademisinde yeni mimari ders · 
!erine başlamak ikinci eserimiz 
olmuıtur. Büyük mimar, her 
sanatın büyüğü gibi, zaman -

(Sonu 5 inci sayfada) 

Dünkü Kamutay toplantısında 

Milli Müdafaaya 
2,5 milyon munzam 

tahsisat verildi 
Harp mükellefiyeti kanun projesi 
için muhtelit bir encümen kuruldu 

Kahraman askerlerimiz bir geçit re•minde 

(Yazısı 5 inci sıq_fada) 

KontÇaki 

Macar - Romen 
münasebetleri 

Budapeşte, 14 a.a - Parlamento 
hariciye encümeninde izahat veren 
hariciye nazırı Kont Çaki, Macaris
tan'ın Romanya'ya karşı olan vaziyc · 
tinin güçlüğüne işaret etmiştir; çün -
kil Romanya Macaristan'ın romcn hu· 
dutlarına hürmet etmek niyetinde ol -
duğunu bilmesine rağmen, her ne pa -
hasına olursa olsun, Macaristan'ın 
kendisine karşı hasmane niyetler bes
lediğine bütün dünyayı inandırmak 

istemektedir. 
Hariciye nazırı, Romanya tarafın

dan oradaki macar ekalliyetlerinin 
menfaatlerine hürmet edildiği nisbet
te Macaristan'ın da Romanya'nın gös 
terdiği hassasiyete hürmet edeceğini 
temin edebilecek vaziyette olduğunu 
söylemiJtir. 

İngiltere ve Fransa'nın Yunanistan ve 

Romanya'ya verdikleri garantiden sonra 

Karşılıklı taahhütlere 
girişilmesi muhtemel 

Sovyetlerin yapacakları yardım da 

göz önünde bulunduruluyor 
Londra, 14 a.a. - Diplomasi mahfilleri, İngiltere ve Fransa ta· 

rafından Romanya ve Yunanistan'a verilmit olan garantilerin 
diplomasi kanalile kartılıklı taahhütler haline getirilmesinin pek 
ziyade muhtemel olduğunu, ancak bu meselenin şimdi büyük bir 
ehemiyet arzetmekte olduğunu beyan etınektedir . İngiliz ve fran
sız garantileri, dört devleti birleştirmek için kafidir. 

Bu mahfiller, diplomasi tarikiyle lliİİİİİ-
yapılacak müzakerelerin şimdiki hal· j • 
de Türkiye'ye müteallik bulunaca · ı 
ğını ve Türkiye'nin halihazırda Ro -
manya'ya bir taarruz vukuu halinde 1 

karşılıklı ve muavenet itilafiyle bağ
lı bulunduğunu bu babtaki istihbar • 
!arına atfen beyan etmektedirler. Bu 
müzakereler itilifın her hangi bir 
taarruzdan korkacak olan diğer bal
kan devlctler1nc teşmili imkinını is
tihdaf etmektetir. 

Romanya'ya verilen l(arantinin 
baklı olduku •artlar 

Siyasi mahfillerde beyan edildi ği

ne göre Fransa ve İngiltere tarafın
dan Romanya'ya verilen garanti ge
niş mikyasta boğazların serbestisiyle 
İngiliz ve fransız filolarının Çanak -
kale'den ve Boğaziçi'nden serbestçe 
geçmelerine bağlıdır. 
Diğer cihetten İngiltere hükümeti 

Dobrice meselesi hakkında Bulga -
ristan'la uyuıması için Romanya'yı 

tazyik edecek vaziyette değildir. 
İngitiz mahfillerinde söylendiğine 

göre, Ankara'nın Sofya ve Bükrcı i
le idame ettiği iyi münasebetler do -
layısiyle İngiltere hülcümeti Türki -
ye'nin Romanya ile Bulgaristan ara
sında t avassutt a bulunmasını arzu et
mektedir. 

(Sonu 6 rncı sayfad~) 

Fransa'da bütün iş 

kuvetleri seferber ! 
Paris, 14 a.a. - Başvekil Daladye 

bugün neşrettiği bir emirname ile 
Fransa'nın bütün iş kuvetlerinin se
ferber edilmesine mesai nazırını me· 
mur etmiştir. 

Paris - Midi gazetesi, bu emirname 
ile, mesai nazırının Fransa'daki mit
il ve ecnebi bütün iş kuvetlerinin baş 
kumandanı olduğunu yazmaktadır. 

Maretal GörinK 

Mare~al Göring'in 
İtalya ziyareti 

Roma, 14 a.a. - Göring, Sirakilza'
ya varmış ve Napoli'ye doğru yoluna 
devam etmiştir. 

Bugün Roma'yı resmen ziyaretı- e
decek olan mareşal Göring italyan 
milletinin meşhur misafirlerine tah· 
sis edilen Vila • Madama'da ikamet 
edecektir. Mareşal cumartesi günü 
sabahı Quirinal sarayının misafirler 
defterini imzaladıktan sonra İtalyan 
kırallarının mezarları, meçhul aske
rin mezarı ve faşist ihtilili ölülerinin 
önünde eğilecektir. 

Göring Rom.ada ikameti esnasında 

(Sonu 6 rncr sayfada) 

Alman propaganda nazırı 

dün İstanbul' dan ayrıldı 
İstanbul, 14 a.a. 

- Almanya propa · 
ganda nazırı Dok
tor Göbbels bu sa
bah saat 8.35 de hu
susi tayyaresiyle 
Yeşilköy'den Ber
lin'c hareket etmiş
tir. Hava meyda
nında misafirimiz, 
vali muavini Hü -
dai, askeri hava ku
mandanı, alman 
konsolosu ve alman 
kolonisi tarafından 
uğurlanmıştır. 

Doktor Göbbels 

hareketinden sonra 
telsizle devlet ha -
va yolları telsizine 
vali Lütfi Kırdar"a 

hitaben bir telgraf 
göndermiş ve İs • 
tanbul'da gördüğü 

Dr. Göbela lstanbul'da eski eserleri 
tetkik ederken 

hüsnükabul ve misafirperverlikten do· 
l~yı çok iyi intibalarla ayrıldığını bil- ı 
d.ırerek teşekkürlerini takdim etmiş
tır. 

Bell(rad'da 
Belgrat, 14 a.a. - Alman propagan

da nazırı Göbbels İstanbul'dan tay
yare ile buraya gelmiş ve kısa bir te
vakkuftan sonra Berline gitmiştir. 

Berlin'de 
Berlin, 14 a.a. - Propaganda nazı

rı Göbbels tayyare ile Berlin'e dön
müştür. 

Nafia Vekilimiz 

İstanbul' da 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Nafıa 

vekili general Ali Fuat Ccbesoy bu 
sabahki trenle Ankara'dan İstanbul'a 
geldi, Alman devlet reisi Hitler'in el
linci doğum yıldönümünde bulunmak 
üzere Berlin'e gidecek olan ve nafıa 
vekilinin reisliğindeki J:cyet yarın 

akşam saat 22 de Berlin'e hareket e
decektir. 



. 
insan ve kültür: 

Son meclis müzakereleri 
Hükümet reisi Doktor Refik Saydam'ın beyanatım dinledikten son

r~. söz alan hatipler, dahili ve harici meseleler üzerinde durmağs lüzum 
gorerek kıymetli mi.italealarda bulunmuşlardır. 

Ezcümle, Manisa Mebusu Refik ince, varlığım müdafaa hususun
da, Türkiye'nin dost yardımı gözetliyecek milletlerden olmadığını ve 
s~r~sı gelince, nasıl tek başına ve kendi kuveti ile meydana geldi ise ken
dıRıne karşı yapılacak tecavüzii gene tek başına ve kendi kuveti ile def 
edebileceğini söylemekle, hem hiikümetin noktainazarmı teyit etmiş 
hem ''milli müdafaa bahsi"ni, ortaya, türkçe koymuştur. 

Berç Türker dünyayı, yükselen ve ilerliyen hakşinas ve sulhper
ver Türkiye Cümhuriyeti'nin kuvetini iyi hesaplamıya davet etmiştir. 

Eskişehir mebusu Emin Sazak, Umumi Harp'ta olduğu gibi bir 
:'emrivaki oyunu"nun bug-iinkü Türkiye'ye kabul ettirilemiyeceğini 
ışaret etmekle, hi.ikümetin 1.>eyanatını, misal ile tevsika çalışmıştır. 

Antalya mebusu Rasih Kaplan'a gelince, sözlerinde bilhassa bir 
noktayı, aynen alacağız. 

"- Hükümetin beyanname.sinde olduğu gibi dünya sulhunu, evet 
c"i.nya sulhunu severiz ve istiyoruz. Fakat bu esasa bütün milletlerin 
riayet etmeleri şartiyle. Başkasının yurdunu ve istiklalini çiğnemek su
retiyle ileriye gitmek hiç bir vakıt hatırımızdan geçmez. Fakat kendi 
yurdumuzda istiklalimize karşı hissedeceğimiz ufak bir tecavüz bütün 
tH~k ulusunun mukabelesiyle karşılanacaktır. Bütün {ürk ulusu Büyük 
Mıllet Meclisiyle beraber yurdu korumak için elbirliği ile hudutlara ko
şacaktır." 

Yalnız sulh sevgisini drğil de sulhun ti.irk milletince ne tarzda te
lakki edildiğini de anlatan bu sözlerde, milli mücadele ruhunun taze
liğini hissetmemek kabil mi) 

Rasih Kaplan, gerçek nasyonnlizmin başkn milletlerin istikl5line 
mutlaka hürmetkar olduğunu ihsas etmekle, yerinde bir söz sarfetmiş
tir. 

Burhan Belge 

Halkevinde İstiklal ll-I AVA 

:~:::~:::::::~:: .. ı~ ~ 
de C.H.P. Dumlupınar karnunu İstik-
ıaı ocağının hazırladığı gece kıymetli ·Yurdun bau yerlerinde kar var 
bir program a geçirilmiştir. 

Geceyi açan Orman mühendisi İb
rahim Kutlut n ormancılığın teknik 
ve modem bUtlin hususiyetlerini teba-

Dün şehrimizde hava hafif bulutlu 
geçmiş, rüzgar saniyede bir metre 
kadar hızla esmiştir. Günün en 

yüksek ısısı 17 derece olarak kayde -rüz ettirmiş, ormanlarımızın inkişaf 

ve himayesi hakkında devletin aldığı dilmiştir. 
tedbirlerden b hsetmiş ve İstiklal har- Yurtta hava Karadeniz kıy~larında 
binde ormanların gördüğü rol ve ko- çok bulutlu, Ege ve Akdeniz kıyıla
ruduğu ihti}açları ayrı ayrı tebarüz rında açık, diğer bölgelerde umumi
ettircrek orm ncılığın Türkiye'de bü- yetle bulutlu geçmiştir. Yirmi dört sa 
yük bir servet enerjisini yaratacağını ı at içinde yağış~arın kare~etreye. hı.
söylemiş, ağaçlardan medeniyetlerin raktıkları su mıktan Van da 6, Rıze • 
vücuda getiıdiği istifade sahalarını de 1 kilogramdır. Karla örtülü bulu· 

birer birer incelemiştir. nan yerlerde karın toprak üzerindeki 

Konferansçı yeni Türkiye'nin her kalınlığı Hakari'de 3, Van' da 4, Ma • 
güçlük gibi ormancılıktaki güçlükleri lazgirt'te 8, Muş'ta 23, Tatvan'da 36 

de yeneceğini ve bir gün Türkiye'nin santimetredir. Rüzgarlar garptan 9 

orman istihsalatını da ihraç malları a- metrekadar hızla esmiştir. 
rasına sokacağını inanlı bir dille ifade En düşük ısılar sıfırın altında Ela-
etmittir. zığ, Kastamonu, Eskişehir, Erzincan 

Alika ile dinlenen bu faydalı kon- ve Afyon'da 3, Konya, Kayseri, Bolu 

f erans projek iyonla yapılmış, hila- ve Kütahya' da 4, Ulukışla, Sıvas ve 
hare şair Kamuran Bozkır Atatürk'e Niğde'de 5, Erzurum'da 9, Karsta 10, 
yazmakta oldugu (Rapor) isimli şiir- Van'da 13 derecedir. 

1 · • b' d k bu"yu"k En yüksek ısılar Balıkesı·r'de 22, erının ır evamını o umuş, 
bir hassasiyetle alkışlanmıştır. Edirne'de 23, Nazilli'de 24 derecedir. 

Programın bu kısımlarından sonra 

ormancılığa dair bir film gösterilmiş 

ve halkevi sanatkarları (Palavra) pi
yesini muvaffakiyetle temsil etmiş

lerdir. 
Ankaralılara böyle faydalı ve güzel 

bir gece hazırlamış olan İstiklal oca
ğını tebrik ederiz. 

Adalann suyu 
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23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI~ 
ÇOCUK BAYRAMI yaklaştı. 

Kimsesiz yavrunun yoksulluğu-

nu hissettirmemek için yurtdaşla

rımızm yapacaklan yardımları 
bayramdan eve) yapmalanm Ço

cuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi saygıyla diler. 

. . 

-- ................................... , .. ,. 

• 
lstanbul'un imarı i(in 

5 milyon lirahk 
bir istikraz 
al<dolunacak 

İstanbul, 14 (Telefonla) - lstan. 
bul şehir meclisi bugün Dr. Liitfi 
Kırdar'm reisliğinde toplandı. Top -
lantıda 939 mali yılına ait ikinci ve 
üçüncü belediye ve müşterek adi ve 
fevkalade masraf bütçesi belediye 
meclisine verildi ve tetkiki için bütçe 
encümenine havale edildi. Bundan 
başka toplantıda şehrin imarı için Be
lediyeler Bankasından beş milyon li
ralık istikraz yapılmasının muvafık 
görüldüğüne dair bütçe encümeni 
mazbatası okundu. Borç alındıktan 

sonra bu para ile yapılacak işler için 
bir program hazırlanarak meclisin 
tasdikine arzedilecektir. İstikraz işi 
kabul edilmiştir. 

Maslak yolunda 

otomobil faciası 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün 
Maslak yolunda bir otomoLil kazası 
oldu ve bir kişi öldü. Hadise şudur: 

Mecidiye köyünde, Taksim - Yeni 
mahalle seferini yapan ve şoför Rem
zi'nin idaresindeki otobüs, Mecidiye 
köyünde likör fabrikası civarından 

giderken ön taraftan gitmekte olan 

bir su arabasiyle çarpışmış ve Arif is

minde bir vatandaşın sürdüğü bu a
rabanın üstünde oturan Süleyman mü 

vazenesini kaybederek düşmüş ve o -
tobüsün altında kalarak can vermiş -
tir. İçinde 18 yolcu olan otobüs, şofö -
rün direksiyonu kırması üzerine hen

değe yuvarlanmışsa da yolculara bir 
şey olmamıştır. 

Ke·ntenburi başpeskoposunun 
gezintileri 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Ameri
kalı milyarder Morgan'ın ya tiyle bir -
kaç gün evel İstanbul'a gelen Angli -
kan kilisesi reisi Kentenburi baş pis -
koposu bugün Fener'e giderek patri· 
ki ziyaret etmiş, camileri ve miizeleri 
gezdikten sonra İstanbul'dan ayrıl· 
mı ıtır. 

Mudanya'ya seferler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Mudan

ya'ya ilkbahar tarifesi yarın başlıyor. 
Her gUn sabahları bir vapur kalkacak, 
aynı vapur öğleden sonra İstanbul'a 
dönecektir. On beş mayıstan itiba
ren de yaz tarifesi başlıyacak ve bu 
suretle de her gün ikiıer ııe[cr yapı• 

lacaktır. 

On birinci yerli mallar sergisi 

İstanbul, 14 (Telefonla) - On bi
rinci yerlimallar sergisinin bu sene 
de çılmasına İktisat vekaletince karar 
verilmiştir. Sergi gene Galatasaray 
lisesinde açılacaktır. Hazırlıklara ba 
landı. 

Feci bir ölüm 
İki gün evci İsviçre'de bir heyelan 

olduğunu haber vermiştik. Teessürle 
haber aldığımıza göre Filimis'te olan 
heyelanda, kaybolanlar arasında, Tür 
kiye geker şirketleri umum müdürü 
B. Kazım Taşkent'in oğlu Doğan'da 

bulunmaktadır. On yaşında olan Do· 
ğan Taşkent İsviçre'de okuyordu. 

İzmir' de 

Ağaç bayramı 
kutlandı 

İzmir, 14 a.a. - Ağaç bayramı dün 
şehrimizde Kültürparkta yapılmış

tır. Merasime askeri bandonun çaldı

ğığı istikliil marşı ile başlanmış ve 
müteakiben fidanlık sahasına gidile
rek ilk fidan vali muavini tarafından 
dikilmiş ve mumaileyh memleketin 
her tarafının böyle fidanlarla bezen
mesi temennisini izhar etmiştir. Mer 
kez orman mühendisi Kemal Ergüleç 
bir nutukla ağacın yurt için muhtelif 
bakımdan faydalarını izah etmiş ve 
ağacın bir asker kadar yurt için fay
dalı ve lazım olduğunu tebarüz etti· 
rerek ormanlarla çevrelenmiş hudut
lara malik olan memleketlerin hudut
ları geçilmiyeceğini söylemiştir. 

Merasimde Bursa mebusu Fazlı 

Gülenç, belediye reisi Dr. Behçet Uz, 

. 
lzmir Belediye Reisi Doktor 

Behçet Uz'un beyanatı 

lzmir'in imôrı için beş 
yılhk proğram hazırlandı 

. 
imar işlerine 10 milyon harcanacak 

Enternasyonal Fuarda 
yeniliklerle karşılaşacağız 

Bu sene 
bir çok 

İzmir, 14 a.a. - Belediye reisi Dr. Behçet Uz, lzmir'in imar 
işleri, limanın tevsi ve nakli yeniden yapılması mutasavver mü
him işler ve bu sene fuarda vücuda getirilen yenilikler hakkın
da Anadolu ajansına atağıdaki malumatı vermiştir: 

mülki ve askeri erkan ve memurin, ,.. .................... - ....................... , 
mektepliler ve kalabalık bir halk kit- ı \ 

"- İzmir'in imar işleri yangın sa
hasında ve yanmamış kısımlarda ol • 
mak üzere iki noktadan ilerlemekte
dir. 175 hektarlık yangın sahası son 
sekiz sene zarfında sarfedilen büyük 
gayret neticesi mevcut imar planına 
göre bugün hemen hemen imar edil· 
miş vaziyettedir. Bu saha içinde 430 
bin metre murabbalık kültür park ve 
İzmir enternasyonal fuarı vücuda ge
tirilmiş, birçok asfalt, beton parke yol 
ye kanalizasyon açılmış, yüz binlerce 
ağaç dikilmiştir. 

tesi hazır bulun=-. i Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun 

:::a:i~:.~.: .~:~::~:~a~u- İl Ankara Halkevinde tertip 
ettiği 

hafaza teşkiuıtı, cenup hududunda: Seri konferanslann 
yirmi sekiz kaçakçı, üç yüz doksan 
üç kilo gümrük kaçak maıı ile yüz ı Onuncusu 
kırk dokuz tUrk lirası, dört altın lira, 
bir silah, yirmi iki mermi, on beş ka- SAAT 15.30 DA 
çakçı hayvanı, • 

BUGÜN 

Mersin mıntakasında: onbeş kaçak- i lstanbul Üniversitesi 
çı, on dört kilo dokuz yüz seksen do- i Hukuk Fakiiltesi 
kuz gram uyuşturucu madde, f Profesörlerinden 
Eğe mıntakasında: kara sularımız- ı B. SCHW ARS 

da avlanan 12 yabancı ile balıkçı mö· 
törü ele geçirilmiştir. (a.a.) 

İstanbul'da Hômid 

ihtifali yapıldı 
i 

verecektir. 

Mevzu: 

Mukayeseli hukuk bakımın
dan lngiliz borçlar hukuku-

nun ana prensipleri. 

Herkes gelebilir. Konferans 
radyo ile de neşredilecektir 

\.. .................................................... .) 

imar plô.nı hazırlanınca ... 
Yangın sahasında asri konforu ha· 

iz apartman ve evlerden mürekkep ye
ni mahalleler vücuda gelmi§tir. Şeh. 
rin yanmamış kısımlarında her ıene 
biraz daha geniş bir şekilde ve tamir 
tarzında devam eden faaliyete bu yıl· 
dan sonra daha şümullü bir mecra ve· 
re bileceğiz. Şehrin heyeti umumiye. 
sine ait imar planını hazırlamkla meı 
gulüz. Bu pliinın tanziminden sonra 
tarihi ve iktısadi büyük bir kıymet 
taşıyan şehrimizde çok esaslı bir imar 
faaliyeti meydana getirilebilecek ve 
İzmir'in emsalsiz güzellikleri bütün 
şaşaasiyle meydana çıkacaktır. 

1 O milyonluk imar programı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Büyük 
şair Hamidin üçüncü ölüm yıldönü

mü münasebetiyle üniversite gençli

ği bugün Zeynep hanım konağında 

bir ihtifal yaptı. Merasime istiklfil 
marşiyle başlandı. Bir dakika sükutu 

müteakip Edebiyat fakültesi doçent
lerinden Ali Nihat Tarlan bir konuş
ma yaptı. Ve Hamidin milli edebiyat 

Polis Enstifüsünae -- Bu mesainın yanı 1Jcaıııu.ı.. ~-ı.;r mec

üvi eti i indeki :y:e.rini belirtti. 
Sadı lrmak Hamidin hususiyetle

rini tahlil etmiş, talebeler Hamidin 
şiirlerini okumuşlardır. 

Zonguldak' ta 

Hamit günü 
Zonguıaak, (Husuat) - BU yük türk 

şairi Abdülhak Hamit Tarhan'ın ölü

münün 3 üncü yıldönümü münasebeti

lc halkevimiz bir Hamit gecesi tertip 

etmiştir. Bu gecede Hamit anlatılacak 
dehası, sanat felsefesi izah olunacak, 
eserlerinden parçalar okunacak, beste
lenmiş eserlerinin plekları çalınacak 

ve Nestcren'den bir sahne temsil edi -

lecektir. 
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(23 Nisan) 
ÇOCUK bayramı ve haf tası -

nın ilk güniidür. Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun o gi.in dağıtacağı 
rozetlerle yoksul yavruların sağ
lığına bakılacaktır. 

"'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

konferans 
Bugün polis enstitüsünde emniyet 

umum müdürlüğü birinci şube müdü
rü Tevfik Besim tarafından tUrk dev-

lisince geçen devrede kabul edilen bet 
senelik imar mesai programımızı da 
zikretmek lbımdır. On milyon liralık 
muhtelif imar işini ihtiva eden bu 
programın mühim mevzulardan oto • 
büs i§letmeai, garaj, santral, mesbeha-

nın tevsi ve ikmali, havagazı fabrika. 
konferans serisinden ilki verilecektir. ınnın ıslahı gibi işlerin mühim bir kıa 
Herkes bu konferansa gelebilir. mına başladık. Bir kısmına da batla· 

mak üzereyiz. Teşebbüs ettiğimiz bu 

leti hukukunun temelleri mevzulu 

Eminönü meydam a~ıhyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Emin

önü mcydaının açılması işine devam 
edilmektedir. Bu arada Balıkpazarı 
istikametindeki ada ile Mısır çarşısı 

civarında küçük dükkanların istim
laki için evelce ayrılan yüz bin lira 
bitmiş, yeniden 50 bin liralık tahsisat 
istenmiştir. Nafıa vekaleti bu ~avll 
leyi de göndermi§tir. Belediye ımar 
i inin biran cvd halli için şehirci 
Prost'u acele olarak İstanbul'a davet 
etmiştir. Atatürk köprüsünün inşa· 
atı süratle ilerliyor. Köprünün iki ba
şındaki meydanların açılması için iki 
milyon liraya ihtiyaç olduğu tcsbit e· 
dilmiş ve bu paranın da Nafıa vekale
tinden istenmesine karar verilmiştir. 

Çağrı 
Divanı Muhasebat Encümeni 17-IV 

1939 pazartesi günü "10" da toplana
caktır. 

işlerden bir kısmı daha ilk tesislerin· 
den itibaren belediyemize oldukça mil 
him bir varidat temin ettiklerinden 
programın bundan sonraki sahaıında 

emniyetle devam edebileceğiz. Nafıa 
Vekaleti İzmir ticaret limanının Al· 
sancak cihetine nakledilmesi iıini tet· 
kik etmektedir. 

Fııar lıazırlıklan 

lıtanbul, 14 (Telefonla) - Deniz
bank Adaların ıhtiyacı olan suyu ken 
di vasıtalariylc metre mikabı on beş 
kuruıa ve ıular idaresi de masrafları· 
nı buna ilave ettikten sonra metre 
mikibını otuz be§ kuruşa satacaktır. 
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dukça yeni ifgal ettiği ülkenin sa· 

Izmir'de daha müsait bir yerde mo
dern bir ticaret limanı vücuda getiril· 
mesi yalnız İzmir şehri için değil, bil
tün Ege hinterlandı için §Üpheaiz çok 
faydalı olacaktır. Halen yapmakta ol
duğumuz ve en mühimlerini yukarıda 
söylediğim işlerden başka ekmek fab
rikası, ve bir silo vücuda getirilmesi, 
süt fabrikası ve belediye sarayı yapıl
ması işlerini tetkik etmekteyiz. Nafıa 
vekaletinin İzmir elektrik ve su şirket
lerini mübayea ederek belediyemize 
devretmesi hakkındaki temennilerimi
zin de yakında hakikat mevkiine çıka
cağını ümit etmekteyiz. Mutat veçhile 
20 ağustosta açılacak olan fuar hazır· 
lıklarına hararetle devam etmekteyiz. 
Bu yıl dokuzuncu defa açılacak olan 
İzmir enternasyonal fuarına geçen yıl
lardan çok fazla rağbet gösterilmekte
dir. 

Vatan uğrunda 
Dünkü fıkramızda şair Tevfik 

Fikret'in vatan yolunda ölüme ha
zır olmak tclikkisi ile beraber olma
dığımızı ve tekrar bu bahse dönece
ğimizi söylemiştik. 

Bir okurumuzun, meşhur beytin: 

Vatan için ölmek de var, 
Fakat borcun yaşamaktır 1 

olmayıp 

Vatan için ölmek de var, 
Fakat hakkın yaşamaktır! 

olduğu hakkındaki iddiası doğru bi
le olsa bizim fikrimizi değiştiremez. 
Bütün mesele şudur: 

- Vatan için ölmek de var! 
- Hayır, vatan için, vatanı yaşat-

mak için ilk borcumuz onun uğrun
da ölmiye hazır bulunmaktır. 
Ôte tarafında şair, ister ''hak,. tan, 
ister "borç., tan bahsetsin, /arket
mez. 

Fikret'in bu meselede nasıl duy
duğunu, ne türlü düşündüğünü an
latan bir manzumesi de "Haliıkun 
defteri,. dir. Bu manzumenin sonun
da şair diyor ki: 

Ey şanlı vatan bayraiı, bir gün seni 
oilum 

Bir mevkibi zi-heybeti hürriyet önünde 
Çekmiş görebilııeydim ... O pürhande 

ölürken 
Etmezsem eğer şevkini takdis ile secde, 
Dünyada en alçak baba elbet ben 

olurdum. 

Oğlum, onu gönlünce ya!jat .. Ölme 
fakııt sen. 

Bu güzel şiiri, bilmem kaçıncı de
fa, tekrarlarken gene kendimi heye
candan kurtaramadığımı itiraf et
mekle beraber, ben, bizim vatan yo
lunda ölüme hazır olmak duygusu
nu gönlümilzde bir fantezi halinde 
saklamsklığımız taraftarı olamam. 

"Bir millet mefkuresinin ya sahi
bi, yahut da kurbanı olmalıdır.,, T.l. 

Tel aş verici btı$lıklar ! 

Cümhuriyet gazeteııinin ba§mu· 
harrirlerinden birisi, pek haklı o
larak, öteki gazetelerden bir kıs • 
mma, halkı heyecana düıürecek, 

mübalağalı, iri puntolu bathklar 

kullanmamalarını tavsiye ediyor

du. 

hibi olduğunu daima iddia ede • 

bilecektir. 

istila kuveti Berat'ı almak için 

Lafonten'in meflıur hikayesinde -
ki beratı almak istiyen aralan ka· 

dar bile sıkıntı çekmedi, ne der -

siniz ? 

Holancla ve Kaptan pQia 

Buhranlı, karııık ve gergin gün- hikô.vcsa. J 
)erde müdafaa tedbirleri, pasif 
korunma çareleri kadar lüzumlu 
olan bir §OY de halkın sinirlerinin 

sağlam kalmasıdır. 

Bu mübalağalı ve telaı verici 
bathklar ise bu lüzumlu nesneyi 

yavaf yavaı ortadan kaldırmak • 
tan ba§ka bir ite yaramıyacaktır. 

Dikkat edelim ! 

Beratı ela aldılar! 

Dünkü gazetelerde çıkan ha • 

herler İtalyanların Arnavutluk'ta· 

ki Berat'• da aldıklarını bildiri -
yordu. İtalya, Berat elinde bulun· 

Şu veya bu küçük devletin 

tehdit karııaında bulunduğuna 

dair yazılar, makaleler yazılıyor. 
Holanda'nın da, bu arada, 

tehdit edildiğine dair olan haber 

üzerine de dostumuz Abidin Da· 

ver, "Sıra Holanda'nın mı?,, bat· 
hklı bir fıkra yazdı • 

Öteki memleketler durup du

rurken Daver'in Holanda'yı seç

mesi, acaba, sizin hatınnıza da, 

benimki gibi : 
- Buraya kaptan paşa karı

tır ! 
hikayesini getirmiyor mu ? 

Fuarda yapılacak yenilikler 
Bu sene yeniden bir çok ecnebi dev

letler resmen fuarımıza iştirak etmek· 
te oldukları gibi yabancı ve yerli fir
malar adedi de geçen senelerden çok 
fazladır. Fuarda başlıca yenilikler o
larak büyük sergi sarayı, 2.500 ki§ilik 
anfiteart, nebatat bahçesi, kültür ve zi
raat müzeleri, tenis kortları ve daha 
birçok tesisat vücuda getirilmektedir. 
Fuarın elektrik tertibatı, ağaç ve bah· 
çeleri, Lunapark tarzındaki oyun yer
leri zenginleştirilmektedir. Hayvanat 
bahçesi herkesin alakasını çekecek bir 
gekilde ve yeni hayvanlarla tevsi edil
miştir. Basmahane tarafındaki 9 eylül 
meydanına ikinci ve büyük bir antre 
daha yaptırmaktayız. Bu antrenin üst 
katında güzel bir gazino restoranı bu
lunacaktır. Ziyaretçileri eğlendirmek 
için muhtelif sürprizler hazırlıyoruz. 
Herhalde 1939 İzmir enternasyonal 
fuarı geçen yıllardan daha çok üstün 
bir şekilde meydana çıkacak ve alış ve
ri§ ve eğlence bakımından iştirak ve 
ziyaret edenleri memnun bırakacaktır. 
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İngiliz ve Fransıx 

garantisi 
, lngiltere ve f ransa baıvekilleri, 
Akdeniz ve Balkanlar hakkında 
hir haftadanberi beklenen müıte
rek beyanatlarım aynı gün içinde 
Yapınıılardır. Bu beyanat her ıey • 
den evel, Fran&a ile İngiltere ara
•ındaki görüı birliğini tebarüz et • 
tirrneai bakımından dikk';.te layık • 
lır. Cerek Çemberleyn ve gerek Da
l~diye, yalnız meal itibariyle biribi
rıne benziyen beyanatta bulunma· 
butlar, kelime itibariyle de aynı söz
leri aöylemiılerdir. 

lngiliz. Fransız beyanatı, Ro· 
b\anya'ya ve Yunanistan'a verilen 
hir taraflı garantiden ibarettir. Tıp· 
lcı, on gün kadar evel Polonya'ya ve
tilen muvakkat İngiliz garanti&i gi • 
hi. MalUındur ki bu muvakkat ve 
bir taraflı garantiden sonra Polon • 
Ya hükümeti, lngiltere ile karıılıkh 
bir anlatma yapmıı ve lngiltere'nin 
lcendisine verdiği teminatın aynını, 
kendisi de lngiltere'ye vermiıtir. 

Yunanistan'• ve Romanya'ya ve• 
ailen garantide böyle bir müteka· 
hillik yoktur. Gerek Çcmberleyn ve 
&erek Daladiye aynen ıu söı:lcri 
•Öylemiılerdir : 

"Romanya ve Yunanistan'm İs· 
tildalini sarahaten tehdit edecek ve 
lloınanya ve Yunan hükümetlerinin 
huna milli kuvetleriylc kartı koy
mayı hayati menfaatleri iktizasm • 
dan bulacaklan bir teıebbüs vuku -
llnda Fransa (veya lngiltere) onla
ra iktidarındaki bütün yardımı der
hal yapmakta kendini mükellef bi -
lir.,. 

Bu sözlerden anla§ılacağı Üzere 
Roınanya'ya ve Yunanistan'• kar§ı 
hu iki devletin gİrİ§tikleri taahhüt 
tnutlakhr. Ve dolayusiyle, Balkan 
antantmm garantisi altmda bulu
nan hudutların ikisini de garanti et
hıektedir. İngiltere ve Fransa Ro
hıanya'dan ve Yunanistan'dan yAl
bız bir §ey bekliyorlar: Çekoslovak
J'a'da Haha'nm yaptığı gibi teslim 
olmayıp istiklallerini tehdit eden te
tehbüae kar§ı milli kuvetleriyle mu
lcab le etmek. 

Bir haftadanberi İtalyan gazete· 
leri, "İngiliz sistemine" iıtirakleri -
he mani olmak için BAikanlı devlet
lere kar§t tehditler savurmaktadır ~ 
1-.r. Kendilerine evelki gün verilen 
bir taraflı garanti ile Romanya'nm 
"e Yunanistan'ın, İngiliz sistemine 
İttirak ettikleri söylenemez. Çünkü 
İki Balkanlı devlet, Jngiltere'ye ve 
Fransa'ya kar§ı bir taahhüt altına 
&irmiı olmuyorlar. Yunani&tan, in
ıili:ı: ve fransız garantisini, birkaç 
gün evel verilen İtalyan teminatı gİ· 
bi not etmekle iktifa ediyor. Her 
halde İtalya bunu da bir 11uç saya • 
h\az. 

Daladiye, parlamentodaki beya
natında \-enı~. •-.,-•:- t~mas etme
diği bir mevzudan da bano ... .a-.... k 
fransız hükümeti namına lngiliz
Polonya anlaımaaını memnuniyetle 
karııladığını bildirmİ§tİr. Fransız 
haıvekili Polonya • Fransa münase • 
betleri hakkında da ıu sözleri ilave 
etıniıtir: 

"Diğer taraftan Fransız· Polon· 
Ya ittifakı da Fransız, P<\on!a .hü· 
kürnetleri tarafından aynı zıhnıyet 
dairesinde teyit ve tekit olunmuş
tur.,. 

Filhakika Jngiltere ile Polonya 
•rasındaki anla§madan sonra on 11e· 
kiz aenelik bir tarihi olan Fransa • 
Polonya ittifakı da yeniden canlan· 
bııı oldu. 1921 seneainde imzalanan 
hu ittifak resmen f eshedilmemekle 
beraber son seneler içinde ve bil
hassa 1S34 senesinde Almanya ile 
Polonya arasındaki anlaşmanın İm· 
Zaaından sonra mana&ını kaybetmİ§· 
ti. Bu nevi siyasi ittifaklar, aiyaıi 
fıtrllardaki deği,ikliklere göre, ba· 
~an uyurlllr ve bazan da uyanırlar. 
Polonya, İngiltere'nin tasvibi ol
bıakaızm, Fransa tarafrndan şarkta 
liriıilen taahhüde itimat etmediğin· 
~en, 1921 Fransız - Polonya ittifa • 
lnı da uykuya yahrmı§h. İngiliz • 

l-"ransız • Polonya münasebetleri, 
~llrı>ten evelki lngili::: • Fransız ve 

us antantmı andınr bir ıekil ve 
bıana almaktadır. 

Arnavutluk istilasına ve 16 nisan 
tbukaveleainin ihlal edilmit olnıası -
lla rağmen, Çemberleyn tarafından 
••anı kamaraımdaki nutkunda 1-
~al~a hakkında kullanılan lisan dik· 
d~h celbedecek derecede mülayim
. ır. lngiliz ba§vckili Arnavutluğun 
•atillı.aını takbih etmiıtir. Fakat ltal· 
Ya ile İngiltere arasmdaki 16 nisan 
•nlaıınaaını feshetmek niyetinde ol
hıadığını da bildirmiı ve avam ka· 
hıarası üzerine tesir yapmak için 1 · 
taly ' J • 1 · • .anın, spanya'dakı asker ennı 
rr~ çekeceği hllkkmda 9 nisanda 
naıltere'ye teminat verdiiini ilave 
etnı· • A. 1§lır. Demek ki ltalya 8 nisanda 
.rnavutluğu itgali altına alırken, 9 

nısanda İngiltere'ye ve belki de 
, 
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MUHTELİF CEPHELERDE Kont Ciano . . . ,;· , ..... ., ... 

Çin kıtaları yeni mühim bir 
nutuk verecek 

zaferler kazandılar italyaKıralıAmavut 
Şunking 14 a.a. - Cepheden son gelen haberleri.Çin kıtaları -

mn muhteİif mrntakalarda mütemadiyen muvaffakıyetler kay -
dettiklerini bildiriyorlar. 

tacını kabul etti 
Roma, 14 a.a. - Dün akşam faşist 

mecJisinin Arnavutluk tacının İtalyan 
kıralı tarafından kabulünü tespit e • 
den toplantısından sonra, halk saraya 
giderek balkona çıkan kıral ile veliah
dı şiddetle alkışlamıştır. 

Bu muvaffakiyetler, Çin ordusu - r-
nun japon ordusu istilası anındakin • I . • . . , 
den on misli daha kuvetli olduğuna Kadıks'ten La Linea'ya 
dair başkumandan mareşal Çankay • 
şek'in geçenlerde yaptığı beyanatı te
yit eylemektedir. 

Kianll.i'nin şimalinde 
Japon kuvetleri Kaoan'ı~ şarkına 

doğru yirmi ki~ometre ge~ı atılmış -
}ardır. Şimdi Çın kuvetlerı Taşenge 
taarruz ediyorlar. Çin kıtaları pazar 
günü Kaoan'ı zaptederken diğer taraf· 
tan Çin kuvetleri tan angı cenu?un~a 
Hsiangyang şehrini de ele geçırmış· 
)erdir. 

Hupeh merkezinde 
Çin kuvetleri pek mühim bir çok 

askeri noktaları zaptetmişlerdir. Şun
gsçang civarında Sintsih Yangtsiyi 
Yinsan yakınlarında Hsinlungtsihi ve 
Yokovu garbında da Şangsekiangı ele 
geçrmişlcrdir. 

Kvantung'un cenubunda 
Burada yapılan kanlı muharebelerde 

son üç gün içinde 2.000 japon askeri 
ölmüştür. Çinliler Kovkonga askeri 
mevkiini zabtetmişler ve düşmanı 

Nanhali'ye doğru atmışlardır. 

Huan'ın şimalinde 
Çin kıtalarının Yoşova yaptığı ta • 

arruzla meşgul olan japonların bazı 
mıntakaları ihmal etmelerinden isti • 
fade eden çeteleri Şungşani ele geçir· 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Sansi cenubunda 
Burada japon kuvayi külliyesi mağ· 

lup olmuş ve Şungt dağlarma atıl -
mıştır. Başkumandan mareşal Çan • 
kayşek bu muvaffakiyetten dolayı bir 
emri yevmi ile Çin ordusunu tebrik et 

miştir. 

Mısır'da alınan 

askeri tedbirler 
Kahire, 14 a.a. - Mısır başvekili 

Mehmet Mahmut paşa ingiliz hava 
kuveleri kumandainyle uzun bir mü

Hikatta bulunmuştur. 
Bir müddettenberi alınmakta olan 

askeri tedbirler bütün Mısır'a teşmil 
olunmuştur. Nilin Assuandaki baraj~ 
iki haftadır Mısır kıtatının nazarctı 

altına konulmuş bulunuyordu. Bu 
··dbirin Kahire'nin şimalinde Meh
met Aıı ..__raiı da tatbikata başlamış· 
tır. lskenderye ıı.--.. ına altı ingiliz 
harp gemisi gelmiş bulunnı .. ı .... r1ır. 

Cebelittarık'ta 

sıkı bir askeri kontrol var 
1 dra 14 a.a. _ Deyli Telegraf, ,on , . 

D 1. Herald ve Niyus Kronıkl gazc· 
ey ı .. d"' 

teleri Cebelittarık'ın gec~, .g~n uz 
harp vaziyetinde bulunan ıngılız ku • 

tlerinin sıkı nezareti altında bulun-
ve ·- ft 
duğunu yazıyorlar. n.ıger tar:ı. an 

F ansa'nın tspanya'dakı ataşemılıte -
r . 1 
'nin de Cebelittarık'a gelmış o ması 

rı d. 
nazarı dikkati celbetmekte ır. 

Royter ajansının Cebelittar~~·tan 
verdiği bir haberde b~ haftad~n ıtıba: 
ren limanının her ikı mahrecıne de ı
şaret levhaları konulacağı bildirili

yor. 

f nsa'ya f11panya'daki askerleri ra . b 
hakkında teminat venni~ti. Bır u 
·· zlere ve bir de Arnavutluk istila • 

so A hf'l ın Londra ve Paris resmı ma ı • 
srn h • 
lerinde beklenilen akisleri, atta a • 
takayı uyandırmadığına bakılacak 

lursa fngiltere'nin ve Fransa'nm, o , 1 .• 
lspanya'da~ İtalyan a~ker crmın ge-
. çekilmesıne ve belkı de daha bazı 

:üsaadekarhklara mukabil, Ama • 
vutluğu ftalya'ya teslim etmiş olm.a· 

1 ihtimali de akla gelmektedır. an y • 

1 
•• 

Bu vaziyette Arnavutlugun ı"a ını, 
Almanya'nm Balkanlardaki ~e Ad-
·yatik denizindeki emellerıne set 

rı d. . b. J • çekmek için tertip e ılmıt ır ngı • 
liz • Fransız - İtalyan oyunu telakki 

denlere de inanmak lazım gelecek-
e 1 ·ı ' . 
t• Böyle olmasa da ngı tere nın 
ır. • d 1 .• 

Fransa'nın, iki mıhver ev elını 
ve • · b "t 1 
b •. birinden ayırmak ıçın u ı a yan 
ın . 1 l 

t bbüsünü teıvik etmış o ma arı 
e~e h ·ı k 

ahut da bunu müsama a ı e ar-
ve Y • ld b 

1 )arı variddır. Her ha e u 
~ama . 
Arnavutluk f adası etrafınd-~kı. es· 
rar perdesi henüz açılmış degıldır. 

A. Ş. ESMER 

boyuna asker ve 

cepane gönderiliyor 
Ccbelüttarık, 14 a.a. - Her gün 

Kadiks'ten La Linea'ya büyük kam· 
yonlarla her türlü çapta toplar, mit
ralyözler, tanklar vecepane taşınmak
tadır. 

Son üç gün içinde La Linea'ya iki 
üç bin kadar asker gelmiştir. 

Geçenlerde Ceuta ve Melila liman
larına büyük nakliye gemileri geldiği 
görülmüştür. 

Mareşal Pete.n /spanya'ya 
döndü 

Paris, 14 a.a. - Fransa'nın tspan -
ya sefiri mareşal Peten evelki akşam 
vazifesi başına dönmüştür. 

ispanya ı.ıe Milletler Cemiyeti 

Cenevre, 14 a.a. - İspanya bükü· 
meti, milletler cemiyeti genel sekre
terliğine yaptığı bir tebliğde, enter
nasyonal ihtilafların sulh yolu ile hal
li hususundaki umumi hakemlik pak
tını fesh için icap eden preaviyi ver
diğinin alakadar devletlere bildiril
mesini rica eylemiştir. 

B •. Ruzvelt mühim 

Musolini'nin riyasetinde toplanan 
kabine aşağıdaki kanun layihasını tas· 
vip etmiştir. 

l - İtalya kıralı, Arnavutluk tacını 
kabul ettiğinden kendisi ve halefleri 
için İtalya ve Arnavutluk kıralı ve 
Habeşistan imparatoru unvanını al -
mıştır. 

2 - İtalya ve Arnavutluk kıralı ve 
Habeşistan imparatorunu Arnavut -
luk'ta, Tirana'da oturacak olan bir ge
neral temsil edecektir. 

Kont Ciano mühim bir nutuk 
verecek 

Arnavutluk tacının İtalya kıralı ta
rafınchm kabulünü tasdik etmek üze
re yarın öğl~en sonra toplanacak olan 
parlamentoda hariciye nazırı kont Ci
yano son Avrupa hadiseleri hakkında 
çok mühim beyanatta bulunacaktır. 

Mezkur tacı İtalya kıratına takdim 
edecek olan arnavut heyeti de parla· 
mentonun bu celsesine işth'ak edecek· 
tir. 

Arnavutluk Milletler 
Cemiyetinden ayrılıyor 

Roma, 14 a.a. - Arnavutluk millet
ler Cemiyetinden ayrılmağa karar 
vermiştir. Arnavutluk başvekili Ver
laci dün Avenol'a bir telgraf çekerek 
bu kararı bildirmiştir. 

bir nutuk verdi: 

Dünya işlerinde biz· m 
de alôkamız var! 

Hariciye müsteıar1 da bitarafhk kanununun, tecavüze 

uğrıyanlara yardım edilebilecek ıekilde tadil olunmasmı isliyor 
Vaşington, 14 a.a. - Cümh~rreisi Ru~velt, hugü~ Panemeri~~n 

birliğinin divan toplantısına rıyaaet etmıı ve bu munaaebetle soy
ledtği nutukta demİ§tİr ki : 
"- Amerikan milletleri ailesi elli 

senelik bir gayretten sonra bugün alt 
üst olan aunya ıcarşıaında tam bir aU
kfmet gösteren bir camia kurmu' bu
lunuyor. 

Amerika devletleri hür ve mustakil 
olurken bir yandan da kuvetli bir ide
al, milletlerin birliği idealini doğur
muştur. Amerikan sulhu zaaf bilmez 
ve amerikan kıtası bu sulhu korumak 
hususunda müttehittir. 

Amerikan milletleri ailesi dünyanın 
diğer kısımlarında da söz: söylemek 
hakkını iddia edebilir. Amerika kıta
sını aadece müdafaadan daha çok ge -
niş menfaatlerimiz de vardır. Pek aıa 

bitiyorsunuz ki, gelecek nesillerin te
rakkileri eski dünyadan bizi ayıran 

mesafeyi o kadar kısaltacaktır ki, ha· 

reketlerimiz; bizzarure eski dünyanın 

hareketlerine bağlanmış olacaktır. 

Her hangi bir fütuhatcı imparatorlu • 
ğun esiri olmak istemiyorsak, mem • 
leketlerimiz:i birer kışla haline getire
cek bir dünya nizamının kurulmaması 

Hizım geldiğini söylemek hakkımızdır. 
Bizim de dünya işlerinde alakamız 
vardır. Sulh azmimiz karııhklı mü • 
dafaa azmimiz: derecesinde kuvetli o-

labilir. Fakat bu müdafaa azmimiz, 

başka yerlerde geçici fütuhat ve boJ 

şan ve şeref uğrunda seferber edilen 

fedakarlık ve disiplinden üstün bir fe· 
dakarlık ve disiplin doğurabilir. Bi • 
zim azmimiz, dünya nizamında sesini 
duyurtturacaktır. 

B. Ruzvelt'in inkiliz •iyasetine 
yaptırdıiı tesir 

Nevyork, 14 a.a. - Birçok gazete· 
ler cümhurreisi Ruzvelt'in ingiliz si
yasetinde oynamış olduğu rolü bahis 
mevzuu eg.erek onu "çenber siyaseti· 
nin babası,, diye anıyor. 

Bu gazetelere göre, bundan birkaç 
hafta evel İngiltere Alman taleplerini 
isaf etmek üzere bulunurken Ruzvelt 
Çemherleyn'e bir nota göndererek 
Almanya'ya kartı bir cephe teşkilini 

istemiş ve aksi takdirde hiç bir zaman 
Amerika'dan yardım göremiyeceğini 

bildirmiştir. 

Esasen Münib anlaşmasının ertesi 
günü Amerika'nın büyük elçisi Hen
dey Çemberleyn'i ziyaret ederek bu 
siyasete bir nihayet vermesini istemiş 
tir. Bu andan itibaren de Ruzvelt'in 
Çemberleyn üzerindeki tazyiki daima 
artan bir hal almıştır. 

Ruzvelt, İngiliz • Alman ekonomi 
müzakerelerine başlanacağını haber 
aldığı vakit fena halde kızmış ve bu -
nun İngiliz: - Amerikan ticaret mua • 
hedesindcn zarar vereceğini de göre
rek yukarıdaki notayı Çemberleyn'e 
vermiıtir. 

Amerika hariciye müstefarının 
nutku 

Vaşington, 14 a.a. - Bir nutuk söy 
liyen Summer Velles hali hazırdaki 
bitaraflık kanununun arzettiği tehli -

keye işaret ederek bu kanunun taarru· 

za murz kalanlara yardım edilmesine 
müsaade edecek tadilini tavsiye et· 
miştir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine gö 

re Surnmer Velles'in nutku büyük bir 

ehemiyeti haizdir. Çünkü : 

1 - Bu nutuk Çembcrleyn ve Da
ladiye tarafından söylenen nutuklarla 
aynı zamana tesadüf etmektedir. 

2 - Nutuk bitaraflık kanunu hak
kında hükümetin görüşünü açıkça i-

fade etmektedir. 1 
Velles, şimdiki halde sulhu kurtar

manın tek çaresi amerikan silahları -
nın takviyesi ve muhtemel bir taar· 
ruz; tehdidi altına bulunan milletlere 
müessir surette muzaharet edilmesin
den ibaret olduğuna dair Ruzvelt ta· 
rafından ileri sürülen tezi teyit etmiş 
tir. 

Velles ıtimdiki şekilde bitaraflık 
kanununa karıı açıkça cephe almış
tır, 
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iSTANBUL 
CUMHURİYET 

Umumi vaziyet : 
Nadir Nadi, buı;:ünkü başmakalesinde 

siyasi vaziyetin umumi şeklini mütalea 
ediyor ve biribirini takip eden ilhak ha
diselerinin gitgide daha az fasılalı ve da
ha çok tesirli olduğunu, bunun sulhun is
tikbalinden korkanları ciddi surette dü
şündürmesi lazım ~elen nokta olduğunu 
söyledikten sonra, lngiltere•nin hala te· 
reddüt ettiğini ve Fransa ile mütekabil 
vaziyetlerini izah ediyor. Rusya'nın müt· 
hiş bir sükuta gömiilmüı; bulunduğunu, 
küçük devletlere &elince, Yugoslavya, 
Yunanistan ve Romanya'nın ini baskın 
tehlikeleri karşısında bulundukları ı;u sı
rada Balkanlardan bir hareket bekleme
nin boş olduğunu, ancak milli istiklalle
rine tecavüz vuku bulursa harekete ııeçe
ceklerini yazıyor ve "İngiltere cesareti
ni toplamak ve tereddütten kurtulmak i
çin acaba bunu mu bekliyor?,, sualini İ· 
rat ediyor. 

Bir hakikatin a. b. c'ai : 

Peyami Safa, "Hadiseler arasında,, SÜ· 
tununda, tarihin hartalar üzerindeki 
renkleri mütemadiyen deiiştirmesi kar· 
§ısında ~aşalıyanların yalnız tarih şuuru
na sahip milletler olduğunu, on seneden 
beri dünya hartasından silinenlerin bu 
şuurdan mahrum olduklarını, türk mille
tini bu serinin içinde görmenin manasız
lığına türk milletinin cüldiığünü, çlinkü 
onun dünyanın en büyük tarihini yapmış 
olduğunu, basında kahramanlar kahrama
nı bir şef, arkasında Cengiz:'in, Fatih'in 
ve Atatürk'ün çocuklarından mürekkep 
bir ordu bulunduğunu söyledikten sonra, 
Başvekil Refik Saydam'ın nutkunuaki bi
taraflık sözlerini tebarüz ettiriyor ve bi
zim işimize karışılmadıkça tarihin işine 
karışmıyacağımız:ı bilip de bili resmen 
dostumuz olanlara kaldırım ağ:ı:ıyle tah
rikçi lakırdılar atmanın milli vicdanın en 
çok sakındığı ve ayıpladığı hareketlerin 
baeında geldiğini söylüyor ve yazısını 
:ıöyle bitiriyor: devletin bize karşı miı&a· 
mahasını yanlıe anlamıyalım ve onun 
müdahalesine hak kazanmıyalım.,. 

TAN 
İngiltere nihayet karar verdi : 

M. Zekeriya Sertel, İngiltere'nin kara
rında yavaş fakat kati olduğunu, çok dü· 
oündüğünü ,fakat bir defa karar verdi mi 
artık davayı kazanıncıya kadar tuttuğu 
yoldan dönmediğini izah ederek bu sefer 
nihayet kararını verdiğini, fakat acele et· 
mui ve totaliter devletlere yeni bir fır
sat vermemesi liz:ım geldiğini aöylüyor. 

Vekiller Heyeti dün toplandı : 

Ankara muhabirinden aldığı bir habe
re atfen, Vekiller heyetinin Mecliı bina
sında Milli ıefin reisliği altında bir top. 
lantı yaptığını ve içtimaın ıes; vakte ka· 
dar sürdüğünü yazıyor. 

Tehdit 1 
M. Turhan Tan, tehdidin endişeden ile

ri ııeldiğini ve İtalyanların ortada makul 
bir sebep yokken türkleri tehdide yel
tenmelerine ancak kahkahalarla &iilünc
bilcceğini ve tarihin ne oldum deliıi mil· 
letlerin hatırı için değigiklik kabul etmi· 
yeccğini ı;öyledikten sonra, "kimsenin 
bağında gözü olmıyan biz türkler kendi 
bağımızdan bir salkım Uzüm çalmak isti
ycnlerin cozün!i çıkarmak kuvetine mali
kiz. Bu hakikatten tegafül edenler bir 
ııün nedamet s;ekerler&e vebali herhalde 
bizim olmıyacaktır.,. diyor. 

ltalya'nm tehdidi ! 
Sabiha Zekeriya Sertel, Görüşler sü

tununda İtalya'nın Türkiye'ye karşı ile
ri ıürdüğü tehdidi mevzuubahs ederek, İ
talyan gazetelerinde çıkan yazıların bü
tlin hükümetin organı olmak itibariyle il· 
ham alınarak yazılmış ve doğrudan doğ
ruya hükümetin lisanı oldugunu söyle
dikten sonra, totaliter devletler siyaseti· 
nin başkalarına müdafaa hakkı vermedi
ğini ,fakat bi:dm, memleketimizin müda
faası için yediden yetmi5e kadar bütiın 
millet ayak üıtünde beklediğimizi, daha 
dün Atatürk'iin ölüsü önünde and içtiği
mizi yazıyor ve İtalyan matbuatının teh
didini zaten mukarrer olan kararlarını 
tatbika ııeçiyorlar liekl!nde izah ederek, 
tehdidi savuranların bizi korkutarak a
kamete uğratmak emelinde olduklannı, 
fakat saatin on ikiyi çaldığını ilave edi
yor. 

• 1 

YENi '.!AUK 

Niçin tela, ediyorlar ? 
Hüseyin Cahit Yalçın bu baımakale

ıinde, İtalyan gazetelerinin tehdidini 
mev.ı:uubahs ederek, eğer Balkan devlet
lerinin İngiliz - fransız miaakına girme
leri hakikaten hasmane karşılanacaksa, 
bu sözler azıcık tereddüdü olanları bile 
misaka girmiye sevk için en kuvetli lmil 
olacağını, İtalyanlar, dedikleri gibi bir 
11çrama yapmak istiyorlarsa meydanın a
çık olduğunu söylüyor. 

Bir sıçrarsın çekirğe : 

Her sabah sütununda Cemalettin Sara
çoğlu, Arnavutluğun Karadenize doğru 

bir sıçrama tahtaııı olabileceği yolundaki 
ialyan ne$riyatmm, İtalyan hliklimetinin 
fikrine tercUman olduğuna asla ihtimal 
vermediğini söyledikten sonra, bu blöfe 
bir sıçrarsın çekirge ... atalar sözüyle mu
kabeleyi daha makul bulduğunu ilave e
diyor • 

ikinci Refik Saydam 
Hükümeti : 

VAKİT 

İp.retler ıütununda Sadri Ertem, dün· 
yanın en kararsız bir zamanında iı başı
na ıelen ikinci Refik Saydam hükümeti
nin harici politikası bir şahsiyet ve hu
susiyet arzcttiğini, dünya mikyasında ba
kıldığı zaman Türkiye'nin mert ve makul 
harici siyaıeti daha berrak bir &ekilde 

N K U ı 

• e ı 
a.a. Matbuat Servisi 

meydana çıktığını, harici politikadaki bu 
şahsiyetin emniyetli bir iç politika ilo 
kuvetli ve her zaman güvcnilebilen ordu
ya dayandığını izah ediyor. 

Türkiye'yi anlariııyanlar ! 

Günün' akisleri slitunu muharriri Hik
met Munir, italyan gazetelerinin son iki 
günkü neşriyatına mukabele ederek, ttirk~ 
!erin, tarihin buna benzer, buhranlı dev.J 
relerini çok görmüş olduklannı, tistelik 
bugün, ııimdiye kadar görülmemiş bir 
vahdet içinde yaı;adığımızı, Türkiye 
cümhuriyetini idare eden insanların harp 
görmÜ$ kahramanlar. siyasetler tedvir et
miıı devlet adamları olduklarını soylüyor 
ve "anlıyana sivri sinek saz,, geldiği gibi, 
anlamamakla kalmayıp iğri gôrüşlerin i
çinden ı;ıkmıya çabalıyartlara her zaman 
için top tüfek az gelmiyeceğini illve edi
yor. 

SON POSTA 

Türk vatandaşı, rahat uyu ! 
Muhittin Birgen. "Her gün'' &iıtunun

da dunya vukuatının karışık günler ya
ı;a:Oakta olmasına rağmen, ortada Turki
ye için her hangi bir heyecan ve itimat
sızlığı haklı gösterecek sebepler mevcut 
olmadığını, Türkiye'nin hadiselere tam 
bir ıükQn ile bakabilecegini, çiınkü her 
şeyden evcl kendi kuvetlerinden emin 
bulunduğunu, biıyük kuı;uk bütün dev • 
Jetlerin ona karşı duşmanlığı değil. an • 
cak dostluğu düşündıiklerini &Oyledikten 
sonra, Türkiye'nin enternasyonal vaziye
tinin tam bir emniyet ve itimada Jayik 
mertebede oldugunu millet vekili sıfa -
tiyle ifade ediyor ve hükiimetin, tlirk ı:e
misini emin bir istikamete doğru sükü -
net ve emniyetle sevkettiğini ilaveden 
sonra, vatandaılara şöyle hitap ediyor: 
"Geceleri yataklarınızda rahat uyur, 
gündilzleri de işlerinizle rahat rahat meş· 
gul olabilirsiniz:. Şu zamanda manen de, 
maddeten de uyumaması lazım gelenle • 
rin icap ettikçe, bir dakika bile gôzleri
ni kapadıkları yoktur." 

Artık endişe ve tel9.şa 
lüzum yok: 

Emekli general H. Emin Erkilet, f n
iİltere ile Fransa'nın Romanya ile Yu -
nanistan'a verdikleri teminatın barışı 
temine matuf olduğuna ııüphe bulunma
dıfını söyledikten sonra, bu meyanda ne
den dolayı Tiirkiye'ye de garanti veril -
mcdiğini merak edmlcre Türldye'nin 
ıarantiye muhtaç olmadığı cevabını ve: 
riyor ve Türkiye her türlü ihtimalle~ı 
çok evci dü$ünmüş olduğundan onu hır 
sürprize uğratabilecek her hangi bir me
sele olmadığını ilave ediyor. 

AK~AM 

Harici ve dahili haberler 
arasında muhteşem tezat ı 

Vi - NQ, "Akııamdan akşama" stltu • 
nunda, hariçten gelen ve gazetelerde in· 
tlpr eden siyasi haberlerin endişe verici 
mahiyetleriyl,e memleketin dahilt işleri
ne ait olarak çıkan haberlerin taliıdığı 
siıklin ve istikrar mlinli.sı arasında muka· 
yese yaptıktan sonra "Bu muhtelicm tc. 
z:at naııl bir sükiln ve sofukkanlılık için· 
de ve kendimizden emin bir şekilde istik
bali kaflıladığımızı gösteriyor" diyor. 

Asıl felaket : 

"Dikkatler" ı;Utunundan aynen: "Çe -
koslovak devlet reisi bir gün kalktı, çek 
vatanını yabancı bir devlete tevdi etti. 

Arnavutluk'ta bir meclis çıktı, Ama
v~uk tacını İtalya kıralına takdim edi
yor. 

Milletler için asıl fe15.ket dilşman tn
rahndan istilaya uğramak değil, düşman
ların millet içinde böyle adamlar bula • 
bilmesidir." 

Piyango idaresinin milli 
bir bankaya devri : 

HABER 

M. Dalkılıç bu makalesinde türk hava 
kurumu için meclise bir kanun 15.yihası 
verileceği ve kurum teşkiUitının tahdit 
olunarak tayyare piyangosu idaresinin 
milli bankalarımızdan birine tevdi olu • 
nacağı hakkında gazete haberlerini kay
dettikten ve menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerden olan hava kurumunun bıı 
menfaatlere badim bir cemiyetin hed&
finden büsblitün başka bir tezahür cös • 
termekte olduğunu ve mahiyeti riyazi ve 
mali esaslara müstenit olan piyango işi
ni tedvir için türk hava kurumunun jg. 

tihfaf olunamıyacak bir masraf büdccsi 
ve bir memur ve teşkilat kadrosu ve şa-
mil bir organizasyonu bulunduğunu ilii
ve eyledikten sonra tayyare piyango i-
şinin milli bir bankaya intikal ettirilme
sinin tlirk milletinin bir nn evci tabak • 
kukunu bekJediği en aziz devlet iglerin
den biri olduğunu yazmaktadır. 

SON TELGRAF 
içten yıkılacak kaleler : 

Etem İzzet Benice, Arnyutluk işgali 
ile başlıyan siyasi buhranın diin akı;am
danberi yatışmış sayılabileceğini, İngil
tere ve Fransa'nın kati mahiyetteki 
tarzı hareketlerinin, Yunanistan ve Ro-
manya'ya vermiıı oldukları teminatın 
harp tehlikesini önlemili oldugunu, ancak 
totaliter devletlerin bir yıldanberi takip 
ettikleri siyasetin bir çok devltleri için-
den yıktığını, totaliter devletlerin yakı· 
nında ve İngiliz • fransız hayati menfa
atlerinin dışında sayılabilecek kolay yu. 
tulur lokma halinde devletler bulundu -
ğunu ve bunların büyük harbe gitmeden 
önce geçilecek merhaleler oldugunu yaz
dıktan sonra, harbın önlenmiş olmasının 
uzun bir sulhun garantisi telakki edilme
sine imklin mutasavver olmadığı mütale
asını serdediyor ve "Buyuk harp, hazır
lanıyor." Diyor. 



Kücük devletler -, ·ıı 
kımddıyamıyor ~ ~-ı 

1 Çünkü İngiltere hala askerlik mükellefiye -
tini tesis etmemiştir. Çünkü Birle§ik Devlet
ler henüz hadiselere iğrenen bir seyirci va -
ziyetindedir. Çünkü Fransa henüz ayda 600 
Tayyare çıkaramamaktadır. 

M eslektaşlannuzdan ekse· 
risi, dün sabah ve ak· 

şam, B. Musolini'nin hareketi· 
nin sebepleri hakkında muta
bık kalmışlardır: evvela, Fran· 
saya karı;ı ileri sunilen talep· 
Jerin akim kalması karşısında 
duyulan bir itibar endişesi, 
ıonra da Şansolye Hitler'in e
bedi muavıni olmaktan daha iyi 
bir şey görunmek endişesi. 

İmdi Yugoslavya ve Roman
ya, gunUn birinde garp devlet· 
Jeri tarafından mıidafaa edil· 
mek mevkiinJe kalacaklarsa, 
bu miıdafaa ancak Adriyatik 
veya Ege denizinden kabil ola
bilir. Adriyatik bir kere kapa· 
nınca • ki kapanmıştır - , Selli· 
nik tehdit altına girinci, Bul
garistan da işe karıştığı tak -
dirde, fransız ve ingılizler için 
yol kalmaz. 

İtalyanlar harp esnasında 
Santi Karanta'dan hareket e
derek galiba Manastıra kadar 
ulaşan bir yol vücuda getir
mi:ılerdi. Güniın birinde yu
goslavlar teslimiyet gbsterir ve 
onların cephesine geçerlerse, 
yahut da yeni yeni bir kuvet 
darbesiyle Makedonya'yı kay
bederlerse (c;iınkü arnavutlar 
hudutlarının Vardar nehri ol
duğunu iddia ederler) İtalyan
lar bu itibarla Karadeniz'e 
(petrola mı demeli 1) yeni bir 
yol açmış olacaklardır. 

journal des Dcbats'da Make
donya'nın harpten onceki tari
hini iyi bilen B. Albert Mous
set diyor ki: "Arnavutluğa sa· 
hip olan ve Yugoslavya'ya ha· 
sım bir devlet "bazı ayrılıkcı
hkları alevlemek imklinlarını 
bula ıl r ... 

Eı.kı Karadağ kıralı İtalyan 
kıra! n n kaynatası idi. Sonra 
makcdonyalılar hiıkmedcn mil
lete gore kendilerine bulgar, 
sırp veya yunan demişlerdir. 
Makedonyalıları Arnavutluk 
dağlan"1dan harekete getirmek 
ve silihlamalc mümkiindür. 

H er halde biz ~ok gcni;ı 
hedefleri olan ve maa

lesef bı.yük alman polıtikasıy
le çiftle3mekle, isteyici Bul
garistan miıstesna, hem bütün 
kuçülı: Balkan devletlerini, hem 
de Frar:sa'nın şarktaki son ka
lelerinı, Süveyı kıyılarında ln· 
giltcrc'nin vaziyetini ve Rus· 
ya'nın cenup kısmını te~dit e: 
den bir imparatorluk sıyasetı 
karıı11ada bulunmaktayız. Bu 
yüıde:ı herkes, bilhassa Bel
crat, Atina ve Bükrcş hayret 
ve dehıet içindedir. Bulgaris
tan iııtc7ici vaziyette olmasını 
rağmen Sofya'da bile aynı hal 
müşahede edilmektedir. 

Figuo'nun muhabiri gazete
sine &unları yazıyor: 

''Bir zamandanbcri dolaşan 
ıayialar arasında en minalıla
rmdan b ri de mihver devletle
rinin Balkanları iki nüfuz mın
takasın.a taksim etmek niyetin
de oldukları hakkındadır. Bi
rinci mıntaka Makedonya müs
tesna Yugoılavya'yı, Bulgaris
tan'ı ve Romanya'yı alman nü
fuzu altına, ikinci mıntaka da 

Yazan: -

Piyer dominik 
Arnavutluk, Yuıoslav Make
donyası ve Yunanistan'ı ital
.yan tahakkümü altına koymayı 
istihdaf etmektedir. 

Bu taksimin pek de halya'
nın lehinde olmadığı müşahede 
edilmelidir. Almanya arslan pa
yını alacaktır. Çıinkiı .F!taro 
muhabirinin ona verdıgınden 
başka Almanya'nın Polonya ile 
Baltık devletlerinde de gozü 
vardır. Unutmıyalım ki B. Şuş· 
nig'in karşısında 1937 başlan
gıcından 1938 başlangıcına ka
dar bir sene beklemesini bil
miş olan, bu tarafta da günü 
bckliyecektir. 

Herhalde, Arnavutluk'ta kul
lanılmış olan formiılun karak
terini işaret etmek için fırsat
tan istifade etmeliyiz. Bu, tnt· 
bikatında almanların usta ol
dukları ve italyanlarm ancak 
çırak sıfatiyle kullandıkları 
bir formüldür. 
Zamanını öyle kollıyarak, 

hasmı o kadar mükemmel su· 
rette ayırıp uyuttuktan sonra 
o suretle hareket edilecektir ki 
çok şiddetli ve çok ini bir şe
kilde vurulacak darbe, hem 
kurbanı, hem de dünya kamo • 
yonu şaşırtsın. Bunun neticesi 
ani bir teslimiyet olmaktaılır. 

Maksat kan dökmcmektir. 
(Misal: mart 1938, teşrin 1938, 
mart 1939). Bu formulün Av
rupa'da gene tatbik edilebile
ceğine şüphe yoktur. Nerede 
mi 1 Şimalde, Litvanya'da. Ce
nupta, İyonya adalarında. Al
manlar evelce Kaunas'a hakim 
olmuşlardı. ve İtalyanlar, Mu· 
solini'nin devrinde, bir İtalyan 
- yunan ihtilfifı dolayısile Kor
fo'yu işgal etmişlerdi. 

Formülün şaşırtıcı netice • 
)er vermekte olduğunu da illi
ve ederim. Her biri bir kaç 
gün süren üç harekette, Al -
manya 21 milyon nüfus ilhak 
etmiştir. 

İtalya bir seferde 1 milyon 
250.000 nüfusu ilhak etti. Kü
çük ve orta devletlerin korku 
mıntakaları sarih surette belli
dir. Viyana hadiseleri esnasın
da Çekoslovakya kımıldama
mıştır. Geçen mart hidiscleri 
esnasında Belcrat, Bükrce, 
Vaqjova kımıldamadılar. Me
mel'in ilhakında ne Varşova, 
ne de Kaunas kımıldadı. Arııa
vutluğun istilası karşısında 
Belgrat, Atina, Sofya, Bükreş, 
hiç bir şey kımıldamamıştır. 

Niçin mi? 
Soruyor musunuz 1 
Çünkü İngiltere hiUi asker

lik mükellefiyetini tesis etme
miştir. 

Çünkü Birleşik devletler U· 

zaktan Avrupa hadiselerine iğ
renmiş bir seyirci sıfatiyle bi
taraf kalmaktadır. 

Çünkü Fransa henüz ayda 
600 tayyare çıkarmıyor. 

Londra, Paris, Vaşington'da 
vaziyet değişmezse bahsetti
ğim milletler yarın da bugUn 
ve dün gibi kımıldamıyacak
lardır. 

La Rebuplique 

Almanya 
harbe mi 

prevantif bir 
başhyacak? 

M anchester Guardian 
gazetesinin Berlin 

'muhabiri yazıyor: 
Alman resmi mahfill~ri, 

ingiliz başvekilinin, Polon-

ya'ya bir garanti verilmesi
nin Almanya'yı çember içi
ne almak demek olmadığı 

hakkındaki sözlerine zıt fi. 
kirler yürütmektedirler. 
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Hayat sahası ne demektir 

Adriyatik üzerinde 
Alman tehdidi 

Yazan: Emile Roche 

l talya'nrn, Tuna ve Balkan memleketle~i~de itibarrnı 
sıfıra indirmek dertkesine kadar lr.endını nasıl bırak

mış olduğunu anlamak muşkıildur. 
Halbulrı Musolını Adrıyatik'i ltalya'nrn "bayat sabası,. na 

dahil telakkı ettiğini hatırlatmaktan ıeri durmuyor. Roma 0-
limpık stadyomunda söylediği nutukta bunu ilan etmiş ve 
"Adnyatık denilen Akdentz korlezi,, nden bahsetmiştir. Al
man tazyikinin bu "kor/ez., üzerine teşkil ettiği tehlikeden en
dişe duymasaydı bunu bu kadar tantana ile ilana lüzum gör
mezdi. 

Alman telakkisine göre "bir bayat sabası", memleket d:o
nomisinin ondan mahrum kaldığı takdirde natamam olacağı 
bir şeydir: bu saha muayyen bır memleketin ve ekonomisinin 
zaruri mütemmimidir. Hiç şüphesiz, Adriyarik'te siyasi ve 
bahri muayyen bir nüfuza sabıp olmıyan kuvetli bir ita/ya ta
savvur edılemez. /<'akat "körfez .. tam manıısiyle bayat sabası 
değıldir. Deniz munakaleleri ıçin dogrudan doğruya Akdeniz· 
dekı sahilleri ker.disı e lazfosiyle kilidir. 

Adriyatik gerçekten bir "bayat denizi .. ıse bu bilhassa ta
bii mahrecini te!jkil ettiği memleketler hakk111da doğru olmak 
lazımdır. 

Harpten oncc, Adriyatik Avusturya - Macarıstan'ın "ba
yat denizi,, idi. Harpten sonra. Yugoslavya'nrn denize tek 
mahreci oldu. Endüstrileri Avusturya, Çekoslovakya ve Ma
carıstan arasrnda paylaşılan eski Hinterlandı için elzem bir 
mahreç olmaktan çıkmış mıdtr! Hiç şüphesiz hayır. "Körfez,. 
limanları bu memleketlerin ekonomisi için birinci derecede 
bir ehemiycti haiz olmakta devam ediyor. Triyeste Avustur
ya ve Bohemya'nrn, Fiyume Macaristan'ın "hayati" birer li
manr olmakta berdevamdır. 

Anşlus'a kadar. Budapeşte ve Viyananın siyasetim dirije 
eden !talya'nın bu vazıyetten korkacak bir şeyi yoktu. Kuve
ti, bilikis, ona bundan istifade etmiye, Triyeı;tc'yi Habsburg-
lar rntorluğunun kınntılau için bir bağ olacak şekilde 
org etmiye müsaitti. 

1' .. Jt üçüncü Rayh Viyana'ya, Prag'a, Bratislava'ya yer
leşelı beri. macar siyast't ve ekonomisine tahakküm ettiğin
den beri, Triyeste ve Fiyume'nin siyasi vaziyeti değişmiştir, 
Bu iki liman bir süriı küçük memleketler için çalışıyordu. Bu 
gün, alman hayat sahasının tabii iskeleleri haline gtlmişler
dır. 

Musolinı muhakkak kı bunun minasrnı anlamaktadır. Ad
riyatik"in şimal limanlarına yerleşen alman iktısadi bloku, al
manalrrn kelimeye verdikleri mfina ile bu limanlar üzerinde 
hak sahibidır. Hitler her haldtJ bugün bunu ileri surmemeyi si
yaset icabı telakki etmektedir. Fakat yaun mihverde lta/ya'
nrn vaziyeti büsbütün zayılladığı zaman bunu ileri sürecek· 
tir. 

Bütün bunlar pek sarihtir. Fa~ist bükümetinni anlamama· 
srna imkan var mıdır? 

Sanmıyorum. Musolini, Avusturya'ya vadetmiş olduğu ser
best limanı Almanya'ya reddetmekle memleketinin menfaati 
hissini kaybetmemiş olduğunu iı;pat etmişti. Yavaş yavaş müş
terek bir siyasetin bütün istifadtJsini Almanya'ya terkederelı 
ltalya"nrn Avrupa'daki vaziyetini zayıflatacak kadar muhake
mesinin sarsılmış olmadığı., umalım.• 

Orta Avrupa"daki rrajik bltdi:ıelerin m••ul ltmill•rİ•d•n ,,;. 
ri de ltalya'nrn siyaseti olmuştur. ltalya, hakiki dostlarına bu 
vaziyeti tamir etmeye borçludur. 

La Rcpublique 
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Alman gazetelerinin mu

harrirleri ise yalnız bu ka
darla kalmıyarak B. Çem
bcrlayn'ın söylediği sözler
de alman milletine karşı 

dostane duygular aramak 
şöyle dursun, onun nazi 
şefleriyle alman milletinin 
arasını açmıya kalkıştığını 

yazıyorlar. 

Burada gerek Çember· 
layn'ın gerekse Polonya'
nın B. Hitler tarafından 
Vilhelmshafen'dc Alman
ya'nın çemberi vaktinde kı
rabilmek için münasip gör
düğü zamanda prevantif bir 
harbe girişeceği hakkında 

söylenen sözleri yanlış an
ladıkları iddia olunuyor. 

A vrupa siyasetinin bir 

değişme göstermesi
ne biricik sebep gibi göste-

rilcn lngiltcre'yc karşı Al
manya'da büyük bir hücum 
ve tenkid faaliyeti başla

mıştır. Fransa, bu meselede 
İngiltcrc'nin elinde bir o
yuncak gibi gösteriliyor. 

Bu gUn Almanya'da ln-
gi ltere'ye karşı açılmış olan 
mücadele, büyük harpten
beri görülmemiş derecede 
şiddetlidir. Bunun da he
def ve maksadı, alman mil
letine çenbcr içine alınma 
tehlikesini sindire sindire 
anlatmak olsa gerektir. 
Böylece alman yığınlarına 
tehlikenin büyüklüğü gös
terilmiş ve İngilizler de al
man milletini boğmıya az
metmiş bir kuvet gibi tanı-

tılmış olacaktır. 

Almanlar, kendileri tara
fından yapılan bu kadar ih
tarlara, ikazlara rağmen, bu 

türlü hareket eden Polon
ya'yı, İngiltcre'nin kurbanı 
telakki ediyorlar. 

P o!onya'ya, eski . İngi
liz - fransız sıyasc

tinin Çekoslovakya'yı ne 
hale getirdiği hatırlatılı
yor. Bundan başka Rus
ya'nın Romanya ve Lehis
tan toprakları üzerinde 
hak iddia edeceği bildiri
liyor. 
Almanların prevantif bir 

harbe girişecekleri tehdi
dini bütün çıplaklığıyle a
çığa vuran Nazi gazetesi 
Angrif, şu satırları yazı

yor: 
"İkinci Rayh'ın en bü

yük günahı, bu çember içi
ne alma siyasetine karşı 
hiç bir tedbir almamış ol
masıdır. 

B. Hitlcr, üçüncü Ray
hın var kuvetiyle yeni bir 
çember içine alma siyase
tine karşı Almanya'nın var 
kuvetiylc mücadele edece· 
ğini ve buna mani olacağı
nı İngilizlere avazı çıktığı 
kadar haykırarak söyle
miştir. 

Vaziyet bundan ibaret
tir. 

B. gemberlayn'ın yük
sekten atıp tuttuğu sözle
rin herkes tarafından an
laşılan manası, almanlara 
karşı yeni bir çemberleme 

hareketi hazırlanmakta ol
masından başka bir şey de
ğildir. Bu itibarla İngiliz
lere başkalarını kendile
rinden daha aptal sanma
malarını siyasi bir öğüt o
larak söyleriz. 

A lman milleti ingiliz

leri gayet iyi tanır. 
Almanya, uzun zamandan
beri ;esini çıkarmıyordu. 

Faka bu, onun, hakikatle
ri um tmuş olduğunu gös
termez. 

Münih'tcn beri ingiliz 
propagandacıları ,alman 
milleti ile şefleri arasında 
bir uçurum açmak için bir 
yol bulmak gayretine giriş
miş bulunyorlar. 

İngilizlere şunu söyle
mek isteriz ki almanların 
İngiltere'dc takip edilen 
tarzda bir siyasetin peşinde 
yürümediklerini bilsinler. 
Almanya'nın önüne yığı

lan engeller ve pürüzlerin 
arkasında daima, İngiltere 
bulunmuştur. 

Almanya'da her tramvay 
kondoktörü ve her maden 
arrıftlesi bunu bilir. 

İngiliz siyaset adamları, 
orada söylenilen bütün söz· 
lerın almanlar tarafından 
nefretle ve soğuk karşılan
dıklarını bilmelidirler.,, 

İspanya'nın antikomintern 

pakta iltihakından soura 

M·hver dünyaya hakim 
olmak istemektedir 

İspanya'nın antikomin
tern pakta iltihakının ilan 
ediliş tarzı düşündürüci.i 
mahiyettedir. Mallımdur ki 
bu lltlhak hıldisesi, lspan-
ya'nın imzasını vermesin
den on beş gün sonra Ber
lindcn haber verilmiş ve on 
beş gün vakıa gizli tutul
muştur. Bedin sükutu boz
mak için, Roma'nın tayyare 
ve filolarını zavallı Arna
vutluğa saldırttığı yortu 
gününü intihap etmiştir. 

Bunu bir tcaadUf eseri te
lakki etmek güçtür. Irkçı 

panccrmanizmin din aleyh
tarı tezahürleri burada bir 
rol oynamıştır. Hıristiyan 
aleminden ziyade İngilte
re'ye meydan okumak mev
zuubahsti: istiklallerini mü 
dafaaya azmetmiş milletle
ri organize ctmiye yelte
nen fngiltere'yi. İnni1+..rr· 
ye, candamarı olan Akdeni
zin iki ucunda onu kuşata
rak cevap vermek hizımdı. 
Mademki İngiltere İspan
yanın hakiki menfaatinin 
üç komşu imparatorluk a
rasında bir muvazene vazi
yeti muhafaza etmesine 

bağlı olduğunu Frankoya 
tastik ettirebileceği kanaa
tindeydi, ona lspanya'nın 
bütün varlığıyle mihver 
devletlerinin sınıfında yer 
aldığını göstermek lazım

dı. 

Londra'da dün en nikbin
ler Musolini'nin Arnavut
luk macerasına İspanya'nın 
galebesi dolayısiyle garpte 
kaybedeceği zemini şarkta 
kazanmak maksadiyle atıl
mış olduğunu ileri sürü
yorlardı. 

Fakat İtalya, ingiliz - İ
talyan anlaşmasının idamc
sini şart koştuğu Akdeniz 
statükosunu bu kadar aşi
k1r bir surette ihlal etmek
te tereddüt etmediğine gö· 
re Musolini'nin !spanya'da 
da aynı pervasızlıkla hare· 
ket etmiyeceğine inanmak 
müşküldür. Hatta belki de 
Akdeniz garbinde hareket 
serbcstisini elde etmek için 
lngiltere'nin bu anlaşmayı 
bozmasını tahrik etmek is· 
temiştir. 

Bu serbesti hiç şüphesiz 
Franko'nun memleketine 
temin etmek niyetinde ol-
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Kozanoğlu. Okuyan: Muzaf
fer İlkar. 1 - ... - Eviç peşre· 
vi. 2 - Cemil Beyin • Eviç 
prkı - Bir nigihın kalbimi 
etti esir. 3 - Sadettin Kayna
ğın • Eviç şarkı - Doğuyor 
ömrüme bir yirmi sekiz yaş 
güneşi. 4 - ... - Eviç şarkı -
Gözlerim kan ağlıyor. 5 ·Ve· 
cihe - Kanunla - Ferahnak 
taksimi. fi - Şakir ağanın - Fe 
rahnak yürük semaiı;i - Bir 
dilbere dil düşdüki. 7 - .... -
Ferahnak saz semaisi. 

14.40 Müzik (Balet müziği • 
- Pl.) 

15.30 Konuşma (Hukuk ilmini 
yayma kurumu - Bay Schvva
rs). Mukayeseli hukuk bakı
mından İngiliz borçlar huku
kunun ana prensipleri. (İşbu 
konferans Halkevinden nak
len radyomuzla neşredilecek
tir.) 

17 .30 Program 
17.30 Müzik (Dans saati - Pi.) 
18.00 Konuşma (Çocuk esirge-

me kurumu) 
18.15 Tiırk müziği (Fasıl heye

ti): Çalanlar: Hakkı Derman 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş, 
Sıfiye Tekay. 

19.00 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri) 

19.15 Türk müziği (Halk hava
ları - Sıvaslı Aşık Veysel ve 
İbrahim. Takdim eden: Sidi 
Yaver Ataman. 

19.35 Türk müziği (Eski eser
lerden müteşekkil program). 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Cevdet Çağla. o. 
kuyan: Muallim Nuri Halil 
Poyraz. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber-

duğu serbesti ile mahdut
tur. Fakat burada İspanya'-
ru.n anılkvıniut..~.ıcu 1"4"1.•-0. 11. 

tihakının alabileceği şümu

lü takdir hususunda mü
him bir unsur araya gir
mektedir. Bu da İspanya'
da nüve halinde bulunan 
imparatorluk fikridir. O
tuz aylık o kadar kanlı bir 
harpten harap ve yorgun 
bir halde çıkmış olan İs
panya'nın milli enerjileri 
ayaklandıracak bir enerjik 
ideale ihtiyacı vardır. Ve 
bu enerjik ideal Franko is
panyası için tekrar dirilt
mek arzusunda olduğu bü
yük mazidir. 

!eri ,ziraat borsası (fiat) f 
20.15 Temsil (Peleas ve Me 1

' 

zand) Yazan: Maurice Mar 
terlink. Terciıme eden: E 
rem Reşit. Temsil esnasındJ 
Cemal Reşit piyanoda Cla~1: 
Dobussy'nin operasından 
terlude,, ler çalacaktır. 

21.15 Memleket saat ayarı .. , 
21.15 Esham, tahvilat, kambıY· 

- nukut bors!lsı (fiat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. . 
21.30 Müzik (Kiıçük orkestra• 

Şef: Necip Aşkın): 1 - Gani' 
lberger - Efsaneler ormanıı:ı· 
da . 2 - Schneider - M~ıtf 
röfrenlerden - Potpuri. 3 - J 
Strauss - Neşeli vals opere· 
tinden - Buseler valsi. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Mü:dk (Operetler - PlJ 
23.00 Miızik (Cazband ·Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri "'' 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE~I 
20.30 Monte Ceneri - 21 RO' 
ma - 21.30 Marsilya, Faris' 

o&i!E~TRA KONSERLERi 
VE SENFONiK KONSER· 
LER: 21.30 Strazburg - Z1 
Brüksel. 

ODA MUSİKİSİ: 17.S sar· 
brük - 19.10 Kotinya. 

SOLO KONSERLERİ: 11.~ 
Stokholm - 18.10 Münib -" 
20.15 Kopenhag - 22.30 Do1 
çlandzender. 

NEFESLİ SAZLAR: (Marş"'' 
s.): 10.30 Halburg - 12 Ke· 
za - 18.30 Frankfurt - ı9 
Li.ypsig - 20.10 Bertin _.. 
20.30 Kolonya 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 18.30 Hamburg. 

HAFİF MÜZİK: 12 Bresla" 
- 19 Münih - 20.10 Doyç• 
furt - 19 Liypsig2 brük O 
landzcnder - 20.15 Frank• 
furt - 20.30 Hamburı ,.... 
21.15 Kolonya -23 Doyçlan· 
dzender. 

HALK MUSİKiSi: 19.15 Hanı 
burg - 21.15 Budapeşte (Sİ· 
ıan orkestrası) 

DANS MÜZİÖİ: 21 Brüksel 
- 21.45 Sof ya - 22 Varşovıı 
- 22.5 Sottcns - 22.15 Stok· 
holm - 22.30 Beromünste! 
- 23 Floransa, Milano .-
- 23.15 Stokholm, Var,ova 
- 23.30 London - R ecyonal, 
Tuluz, Pirene - 23.50 DroY· 
tviç - 24 Lüksemburg, Pa· 
ris, Roma, Strazburg - 0.30 
Droytviç. 

nun kendisi ve memleketi 
için ihtiva ettiği tehlikele• 
.: ;;ıcmemiş olamaz. Bur· 
gos matbuatının iol''""Y.:ı'· 

nın Bedin - Roma - Tokyo 
müsellesine girişini ilan 
hususunda ku11andığı ağıı 
bu zannı takviye edici ma• 
hiyettedir. 

Ne de olsa, mihver "yeni 
zafer,, i gürültü ile kutla· 
maktadır ve mareşal Gö• 
ring'in gazetesi "anlaşmayı 
imzalamış olanların ispan· 
yol topraklarının yeniden 
Londra bangcrlerinin eline 
düşmemesine dikkat ede· 
ceklcrini,. yazmaktadır. 

Bu düşüncenin, Franko
yu aşikar bir surette dün
yayı yeniden taksim etmek 
emelinde olan Roma ;ı .. 
Bcrlin'in tclkinkrıne ne 
ölçüdt" 1.uiak vcrmiye scv
kettiğini takdir etmek he
nüz müşküldür. Fakat- an
tikomintcrn paktının imza
sından sonra on beş gün sü
kütun muhafaza edilmiş ol
ması İspanya şefinin ma
cera politikasının öbür cep- / 
hcsini göstermiyc pek ace-

Bugün Cibraltar'ın etra• 
fında biriken bulutları gör· 
memek ve doğmakta olan 
İspanyol emperv::ı11.,. ..... :-ıo 
Ar• tka da taleplerde bulu· 
nabilcceğini müşahede et· 
mcmck müşküldür. 

Birleşik devletler daha U" 

zakları görüyor ve lspan
ya'nın panamerikanizmin 
zararına olarak latin Ame
rikasına yayılmak isteme• 
sinden korkmaktadır. 

Mihver dünya hakimiye· 
ti için harekete geçmiştir. 
Sıkı davranmak ve şu anda 
affedilmez suç olan hayal· 
den mahrum olmamak Pa· 
ris'le Londra'ya düşer. 

le etmek istemediği İngil
tere ve Fransa'ya karşı çe
kingenliğinden ileri gelmiş 
olup olmadığı sorulmaya 
değer. Çünkü Franko bu-

Edith Bricon 
T.A REPUBLİQUE 

lKURBAGA DAMG~~ 
Yazan: Edgar WALLACE 

kimin bırakmış olduğunu öğrenmek i
çin tahkikat yapın. Buna benziycn bü
tün çantaları seçin ve emin olmak i -
çin de onları derhal açtırın. İçlerinden 
traş levazımı, otomatik bir tabanca, 
bir pasaport ve para olanları Scot -
land Yard'a getirin ve bana teslim e
din. 

gayret sarfctmekten kurtulmuş olur
sun, dedi. 

- Böyle bir hayale kendimi kaptır
madım, fakat John Bcnnett beni şüp
helendiriyor. "Kurbağa" o olmuş ol -
saydı, dün gece Johnson'un odasında 
bulunmasına imkan yoktu. 

Dick: 

di. Lola ile beraber olmadığı zaman -
lar Ray öğle yemeklerini her zaman 
orada yerdi. 

Heron'a geldiği zaman masalardan 
ancak bir kaçı dolu idi. Polis tarafın
dan basılmış olmanın gürültüsü daha 
unutulmamıştı. Barın, en tedbirli müş
terileri daha gelmeğe başlamamışlar
dı. Müdür Hagn'ın başına bir şeyler 
gelmiş olduğu malumdu, zira o mahut 
gecedenberi bir daha görünmemişti. 
Tevkif edilmiş olduğundan bahsedi -
yorlardı, fakat hepsi şayiadan ibaret -
ti. Ray, holden geçerken, kulüpte pek 
nadiren mektup aldığı için, kendisine 
mektup olup olmadığını sormak zah -
metinde bulunmamıştı. Garsonun, e -
mirlerini aldıktan sonra elinde iki ta
ne zarf bulunan uşakla tekrar kendi
sine gelişini görünce taaccüp etti. 

Cim Carter ismini taşıyacaksınız ve 
hususi bir memurun yarın size getire• 

ceği elbiselerin cebinde bu isme ait 
vesikalar bulacaksınız. Bu andan iti-
baren umumi yerlerde görünmekterı 

imtina edecek, hiç traş olmıyacal<ı 

kimsenin ziyaretini kabul etmiyccc1' 

ve kimseyi de ziyaret etmiyeccksinit• 

Ne yapacağınız size Nottingham'dl 

bildirilecek. Yaya olarak seyahat et • 

mck, fakir ve serserilere mahsus yet"' 

!erde gecelemek, Selamet Ordusu'nuı1 

yardım evlerinde yatmak lazım geldi• 

ğini unutmayın. Barnet'dc, şimal yolıl 

üzerinde dokuzuncu kilometreyi bil' 

diren taşa gelince tanıdığınız bir şab• 

sa rastlıyacak ve seyahatin geriye kıa· 
lan kısmını beraber yapacaksınız. Not· 

tingham'da size yeni talimat verile • 

cek. Size ihtiyaç hasıl olmamak ihti ' 
mali de vardır. Sizden talep edilecek if 
sizi hiç bir suretle tehlikeye sokını • 

yacaktır. İsminizin Carter olduğunıl 
unutmayın. Traş olmıyacağınızı, 9 urı· 

cu kilometreyi bildiren taşı, cuma sa· 
bahını iyice hatırlayın. Bütün bunları 
kafanıza yerleştirince bu mektubtJ• 
zarfını, ve paraları ihtiva eden zarfı a· 
lın ve hepsini kulübün şöminesinde 
yakın . Sizi göreceğim. 

Elk, hepsini tekrar çantaya koydu. 
- Scotland Yard'a götüreceğim. 

Belki gelip emanetçiden isterler, ama 
hiç zannetmiyorum. 

Elk, kararsızlık içinde, polis büro
sundan ayrıldı. "Çantayı emanetçiye 
götttrup bıraksam ve tarassut için de 
bir adam diksem,. diye düşündü. Fakat 
bu hıç de faydalı gibi görünmüyordu, 
kim e elinde makbuz olmadan gelip 
çantayı istiyemezdi ve iyi bir memur
dan mahrum kalmaktan başka bir işe 
yaramıyacaktı. Nihayet tcferrüatlı bir 
tetkikten geçirmek için çantayı Scot
land Yard'a götürmiye karar verdi. 

Bir hat bozukluğu sebebiyle şimal 
trenlerinden biri iki saat geç olarak is
tasyona geliyordu. Dalgın dalgın yol
cu kalabalığına bakınan Elk, birdenbi
re tanıdık bir sima gördü. Elk onun is
minı hatırladığı zaman adam daha e
piyce uzakta idi: bu J ohn Bcnnett'ti. 
Koyu renk bir fötr şapkayı gözlerine 
kadar geçirmişti, elindeki valizini sıkı 
sıkı tutuyordu. 

Elk parmaklıklara yaklaştı ve 
kontrolöre sordu: 

- Bu tren nereden geliyor? 
- Aberdon'dan, bayım. 

- En son durağı neresidir? 
Kontrolör : 
- Doncastcr, cevabını verdi. 
Elk kontrolörle konuşurken John 

Bennctt'in geri döndüğünü gördü. Bir 
şey unutmuş olacaktı, zira üzüntülü 
bir hali vardı ve aksi istikamette akan 
bir insan nehri arasından kendisine 
bir yol açmağa uğraşıyordu. Sebebini 
anlamak için Elk'in uzun müddet bek
lemesine lüzum kalmadı. 

Bcnnett döndüğü zaman omuzların
da kayış a asılmış ağır bir kutu vardı. 
Elk bu garip adamın boş vakitlerini 
eğlneceli geçirmek için kullanmakta 
olduğu sinema makinesini tanıdı.Ken 
di kendine "Ne acayip adam!" Diye 
söylendi. 

Bir taksiye atlıyarak bu günkü ga
nimetini umumi merkeze götürdü. 

Çantayı kasasına koydu ve memur
larından en iyi iki tanesini çağırttı. 

Onlara valizi göstererek: 
- Londra'nın bütün münteha istas

yonlarındaki emanetçilerin hepsinin 
aranmasını buna benzer çantaların bu
lunmasını istiyorum dedi. Bütün çan
talar her halde haftalarca evci hıra -
kılmış olacak. Emanetçiye bunları 

Biraz sonra buluştuğu Dick, Elk'in 
bu alaka bahş keşif hakkındaki düşün
celerini takdir etti. 

- Günün veya gecenin her hangi 
bir saatinde firara hazır, ve her demir
yolu münteha istasyonlarında para, 
bir takım elbise, ve kendisini ecnebi 
memleketlere götürebilecek bir pasa -
port, yüzünü ve ellerini boyamak için 
roku boyası bulabiliyor .. Üzerinde da
ima fotoğrafını taşıdığını tahmin e -
diyorum. Hal Demin John Bennett'i 
gördüm. 

Dick sordu: 
- Garda mı ? 
Elk, "evet" manasına başını salladı: 
- Şimalden, Aber'den, Arbroath, 

Edimbourg, York veya Doncaster is
tasyonlarından birinden geliyordu. 
Beni görmedi ve kendimi gösterme -
dim. Yüzbaşım, bu adam hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Dick cevap vermedi. 
Elk, alaylı bir tavırla: 
- Yoksa "Kurbağa"nız olmasın? 

Dedi. 
- Kurbağamı ihraç usuliyle keşfet

meye uğraşmayın, Elk. Bu tarzda ıu -
aller sorarak benden bir şeyler öğren
mek fikrinden vaz geçersen boş ~ere 

- Hayır, dedi. Yalnız, orada bulun
madığını ispat edebilmek gayesiyle 
Doncaster'e otomobille giderek tirene 
binmişse. 

Biraz durduktan sonra ilave etti: 
- Acaba Doncaster polisi Scotland 

Yard'a müracaat edecek mi, yoksa me
seleyi kendi memurlarına mı tevdi e
decek diye düşünüyorum. 

Elk s.ordu: 

- Hangi meseleyi? 
Dick cevap verdi: 

- Geçen gece Doncaster'in biraz i
lerisinde bulunan Mabberley Hall'e 
hırsız girdi ve Lady Fitz Har -
mann'a ait olan elmas taç çalındı. Bu, 
nazariyenize uygun gibi görünüyor, 
ne dersiniz Elk? 

Elk cevap vermedi. John Bennett'
in çantasını araştırmak için bir bahane 
bulmamış olduğuna pişman olmuştu. 

XXIll. Kısım 

Bir kartılaıma 

Heron kulübü polisin emriyle mu
vakkaten kapatılmıştı, fakat bir müd
det aonra tekrar a_çılmasına izin veril-

Zarfların birisi kalın ve iyice mü • 
hürlcnmiş, diğeri küçüktü. Evela bü
yüğünü açtı ve muhteviyatını çıkar -
mak için parmaklarını içine soktu, i -
çinde yalnız para olduğunu anlayın -
ca, orada bulunanlara göstermek iste· 
medi, zarfın içine bir göz atıp bank -
notların miktarını ve kıymetini görün
ce memnun oldu. Bu zarfın içinde 
mektup yoktu. Diğer zarfın üstü de 
ayni yazı ile yazılmıştı. Onu da açtı. 
Mektupta ne tarih ne de başlık oldu
ğunu farkctti; mektup daktilo ile ya
zılmıştı. Şunları okudu: 

Cuma sabahı size gönderilecek olan 
elbiseleri giyeceksiniz ve şosayı taki
ben Nottingham'a doğru gideceksiniz. 

Mektup "Kurbağa" imzasını taşı ' 
yordu. 

(Sonu var) 
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B. Çemberleyn'in azmi 
tehlikeyi uzaklaştırdı 

londra, 14 a.a. - Bir çok gazeteler bu sabahki mütalealarmda 
J>askalye günü Korfu adası hakkında gelen haberler üzerine B. 
Çemberleyn'in pek yerinde olarak göstemıit olduğu azmin bir 
"vesilei harp"a tehlikeli surette yakın olan bir hale mani olması
nın muhtemel bulunduğunu yazmaktadırlar. Bu gazeteler, batve -

kilin kararının pek büyük olan gazeteleri, büyük buhranın bir iki haf
nıanevi tesirini itaret ediyorlar. ta ve yahut bir iki ay sonra zuhur e • 

Gazeteler, Sovyetlerin umumi em- deceğini tahmi netmekte ve derhal bir 
niyet planına iştirak etmelerinin te - mühimmat nezareti ihdasını istemek
ınini hususunda İngiltere'nin yeni ta- tedirler. 
ahhüdlerini yerine getirebilmesi için Financial Times, demokrat devlet -
bu memlekette hazırlıklara devam e - lerin başlıca faikiyet amillerinin ikti
dilmesinin zaruri olduğunu kabul ve sadi kuvetleri olduğunu yazmaktadır. 
teslimde müttefiktirler. Mamafi, ital- Yorkshire Post, tngiltere'nin daha 
yan - ingiliz itilafının feshedilmesi - müspet bir harekette bulunmasını is
nin akilane bir hareket olup olmaya - temektedir. Bu gazete şöyle diyor: 
cağı meselesinde ihtilaf vardır. 

Tayms, diyor ki: 
-'İngiltere hükümeti, İtalya'nın Ar

navutluk'a vaz'ıyet etmesinin ingiliz -
İtalyan itilafı ile kabili telif oldu~u 
suretindeki italyan iddiasını kabul et
ıneğe mecbur değildir ve pek tabii o
larak bu iddiayı kabulden imtina et -
nıiştir." 

ltalyan kıtaları lapanya'dan 
cekilmeue ... 

Taymis gazetesi, bu itilafın 2 ma -
yısta yani Madrid'de yapılacak zafer 
geçidi gününden sonra ciddi surette 
imtihana tabi tutulacağı mütaleasın -

Ecnebi memleketleri beyanatımız
la ikna edebilmemiz için lSzım olan 
bütün tedbirleri almış değiliz 

Polonya basını 

Yeni taahhütlere 
girmiı değiliz! 

dadır. Eğer bu tarihten sonra italyan yazıyor: 
kıtaları İberik yarımadasından derhal · al "Beynelmilel vaziyetin dalgalı ve 

Varşova, 14 a.a. - Gazete Polska, 

geri alınmıyacak olursa ingiliz - ıt - mütehavvil vaı:iyeti karşısında diployan itilafı, avam kamarasında veya 
h d·ı matik lisanın pek sarih olması elzem

başka bir yerde resmi surette fes e ı -
mesi adeta lilzumsuz bir hale gelecek dir. Bu prensip namına şunu müşa-
bir vaziyette bulunacaktır. hede ediyoruz ki, İngiltere ve Fran-

sa hükümetleri tarafından Yunanis
Hemen hemen ancak bir kaç hafta tan'a ve Romanya'ya verilen bir ta

evel İngiltere'nin şarki Avrupa dev • raflı garantiler ingiliz - leh müteka
letlerinden birinin doğrudan doğruya bil yardım itilafı ile fransız - leh it-

İngiliz iısizlerinin 

yeni bir nümayiıi 
Londra, 14 a.a. - Dün kabinenin mü 

zakereleri esnasında "milli işsizler 

hareketi" azasından on iki kişi başve
kalet binasına yaklaşarak "pek muh
terem Sir Nevil Çemberleyn"e hita
ben yazılmış muazzam bir kartpos
tal,. vermeğe teşebbüs etmişlerse de 
polis bunların binaya girmesine mani 
olmuştur. 

Halk takriben bir buçuk metre uzun 
luğunda ve bir metre genişliğinde o
lan bu kartpostalı seyrederek eğlen

miştir. 
Hareketi tertip eden]er karpostal

da Çembcrleyn'i diktatörlüklere dost 
olarak ve İngiliz işsizlerine karşı has
mane bir tarzı hareket ittihaz ederek 
"İngiltereye ihanet,, etmi olmakla 
itham etmekte idiler. Nümayişçiler 
derhal yardımda bulunmasını, işsizle
rin sendika tarifesine göre çalıştırıl
masını, yeraltı sığnakları inşa~ını ve 
Sovyetler birliğiyJe bir ittifak aktini 
istemektedirler. 

Nümayişçiler çekildikten sonra 
posta müvezzileri kartpostalı başve

kalet binasında kapıcıya teslim etmiş 
terdir. 

J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ 

IHT1YAR'lrkta D1NÇ. Genç
likte gürbüz evlat sahi'oi olmak 
istiyorsan iÇKi iÇME! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

.._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .r 

garanti olmasına ihtimal verilemiye • tifakının rerçevesini açmıştır Bu i-
cek oldug·unu kaydeden Tayms gaze- :s X Kaunas - Litvanya'da hali ha-

tibarla bu garantilerin Polanya için b. k ı 
tesi ilave ediyor: zırdaki hükümete karşı ır omp 0 

yeni taahhütler ihdas etmediği mey- keşfedildiğine dair bir Polonya men-
Giritilen teahhütlerin mahiyeti dandadır.,, bamdan verilen haber siyasi mahfil-

Bunlar hafifmeşrebane girişilmiş Bu gazete şunları ilave etmekte- lerde tekzip edilmektedir. 
teahhüdler olmadığı gibi, mana ve şü- dir: X Hanovcr - Hanover şehrinin dış 
ınulleri tamamiyle nazarı itibare alın- "Romanya'ya ııkı bir dostlukla bağ mahallelerinden birinde yıkılan bir 
makıızın, kabul edilmi• mesuliyetler 1 b ı d ~ · b d 1 t l""k :s ı u un ugumuz çın u ev e a a a- dıvarın altında kalan çocuklardan 
de değildir. Bu taahhüdler, son hS.di- dar eden her §ey, Polonya'da büyük dördü ölmüş yedisi yaralanmıştır. 
selerin amir olduğu milli bir kararı b' ı·k ı· k d' ır a a a tev ıt etme te ır.,, ı~·x Londr" - Hükümdarlar Alders-temsil eder ve bu hadiselere bundan .. 
başka bir cevap verilmesine imkan Ekspre• Poranni gazetesi Çember- hof kampında yapılan manevralara 
yoktur. leyn ve Daladye tarafından yapılan iştirak etmişlerdir. Talimlerden son-

Deyli Meyl, "seçilmiş" emniyet si- beyanatın bir taraflı bir mahiyet ar- ra kıral tayyare dafii toplarla sahra 
. 1 · zettiğini ve İngiltere ile Fransa'nın toplarını tefti.:: etmio::tir. Kıral bun-. yasetinin mütekabilıyet esas arına ıs- :s :r 

tinat ettirilmesi lazım olduğu müta _ balkan yarımadasında statüko'nun dan sonra manevra sahasının üzerin-
leasında bulunmaktadır. Bir ordu muhafazasına karşı gösterdikleri ali- den bombardıman tayyareleri uçar: 
meydana getirmek için alınmıt olan kayı tebarüz ettirdiğini yazmaktadır. ken kıtalarla irtibatı temin eden tel
bu yarım tedbirler İngiltere tarafın - siz telgraf servisinin işlemesini sey
dan ittihaz edilmiş olan kararın pek :!11111111111111111111111111111111111111!:_ retmiştir. 
zayıf bir ihtar olduğunu göstermekte· : Tekmil ıençliğin rüyaaım : x Paris _ Muhtemel hava akınla
dir. Milli bir ordu vücuda getirmenin : Bütün kalplerin hülyasını E }arına karşı bir muhafaza tedbiri ol
yegane demokratik yolu askeri mü • : Hep gönüllerin arzusunu § mak üzere bütün Paris evlerinin üs· 
kellefiyettir. : yafatan : tüne kum dökülmesine karar veril-

SOlJ"etler Je iştirak etmeli ! : : miştir. Geçen eylül buhranı esnasın-
" __ =_ Sevda kampı : da bu şekilde bir tedbir alınmış oldu-

Niyuz Kronikl, Sovyet Rusya ol • : ğu hatırlardadır. Kumlar çıkacak ,Y~n 
maksızın ve aulh cephesi azası arasın- : Neıe, Zevk, Hayat, Atk : gınlann sirayetine mani olmak ıçın 
cıa .ıı.:a 1 t11"b~. :.:ıııflar akdedilmeksizin : ve Çılgınlık fı.lmı : evlerin en yüksek katlarına döküle-
şimdiki anlaşmaların n.a.ı.u.: bir kol • : -
lektif emniyet vücuda getirmiyeı;.. ... ;,: : Ginger Ro11era - E cektir. 
mütaleasındadır. Fakat bu gazete te • : _ Du11la.. F airbanka J E --------------
cavüze karşı hakiki bir kollektif mu • E H u c n N E 
kavemet sistemi olabilecek olan bir : 14.30. 16.30 18.30 ve zı de : --- Son fırsat - --
yolda ilk adımı atmış olduğundan do- - i h' 
layı hükümeti tebrik etmektedir. : Yen ıe rr ULUS 

Deyli Herald'da okunmuıtur. : 

----- Olimpiyadlar -
"İngiltere, Fransa ve Sovyet Rua • E 

ya'nın teşriki mesaisi ~oll_ektif_ ~mni
yet sisteminin inp edılebılecegı ye • 
gane temeldir." 

Sinemasında ---- Hepsi birden 
Bugün saat 10 ucuz 

matinesinde 
--- -E Yerlerinizi hemen : 

- kapatınız : 
: Tel: 2193 : ULUS Sinemasında Büyük buhran yaklaşıyor 

Financial Neva ve Financial Times 
- -- -ı:;,,,,,,,,111111111111111111111111111111,. 

İçimizdeki ıeytan 
Tefrika No: 13=Yazan: Sabahattin ALI 

"- Düıün ki ikisi de bu memleketin meıhur a
damlarıdır. Bir büyük ıairin ve daha büyiik bir 

h · • ao··zlerinde her halde bir keramet mev -mu artırın .. . .. 
tt d dl. ve ömer'in kıs kıs gulmeaıne ıtti· cu ur ... ,, e 

rak etti. 'k' k' 'd b 
G 1 1 • arasında ilk konuıan ı ı ıtı en af· e en erın . . . 

k i 1 mıyorlardı. Nıhat bunlardan bın-
ası a ız armı aç 

kuldu birkaç kelime konuıtular. Ö· 
ne yavaıça ao ' . . N.h 

k • b . 1 t kamında bır ııaret yaptı. ı at te ı afıy e eve ına 
derhal Oıner'e dönerek: • . 

., Old B k anı enuıiyetteyız ... ,, dedı. u... u a ı 

öıner içini çekti. . _. • 
B h d

. . nu pek aevindirmedıgını gören 
u ava ıaın o 

Nihat: 
"Ne o? Beğenemedin mi 1,, diye sordu. 

"Ne kadar zavallı olduğumuzun farkmda mı• 
ım7,, 

"Neden? Hiç ömründe anafor rakı içmemif gİ· 
bi konuıuyoraunf,, 

· bütün öm-"Allah aıkma sus. Bütün ömriun ... 

rümüz kepazelik ... ,, 

"Meğer sen bir fazilet abidesi imiıain!,, 
"D 1·1 d ~·ı f kat bu muhakkak ki bugün e ı ... egı ... a B .. b" t .. b 

olduğum gibi olmak da istemiyorum. us u un ... •t-
ka bir hayat, daha az gülünç, ve daha çokb~an';; 
lı bir hayat istiyorum. Belki bunu arayıp u m:. 
da mümkün ••• Fakat içimde öyle bir teytan var ı •• 

bana her zaman istediğimden büsbütün ba§ka şey
ler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmağa çalışmak 
bof ... Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir o
yuncağız ••• Senin dünyaya hakimiyet planların bi

le eminim ki onun mahsulü ... ,, 
Nihat daha fazla aabredemiyerek Ömer'in sö-

zünü kesti: 
"Allah aıkına bu mistik 

Ben senin derdini anlıyorum. 
söylersem kızacaksın!,, 

"Söyle bakalım!,, 

konferansları bırak. 
Yalnız bunu yüzüne 

"Sen evlenmek istiyorsun!,, 
Omer tiksinir gibi oldu ve: 
"Aptal! ... ,, dedi. Sonra cebinden mecmuasını 

çıkararak karııtırmağa baıladı. 
Nihat biraz evel konu§an kalın gözlüklü zata 

dönerek: 
"E, ismet Şerif Bey, bugünkü yazınız nefisti. 

Düımanlarına sizin kadar keskin silahlarla ve 
kuvetli mantıkla hücüm eden baıka muharririmiz 
yok. Her hafta makalelerinizi sabırsızlıkla bekli· 
yoruz.,, 

Omer mecmuadan baımı kaldırarak: 
"Kari mektubu mu okuyorsun?,, dedi. 
"Y anlıı mı aöyliyorum ! ,, 
"Hayır ... fakat ıunu da ili.ve et ki, dostumuz 

ismet Şerif'in yere çaldığı düımanJarın baımda 
kendisi geliyor. Bir ay evel söylediğinin bir ay son· 
ra daima ve daha kuvetle aksini iddia ettiğine gö
re ilk öldürdüğü hasmı gene lsmet Şerif'tir. Değil 
mi Emin Kamil?,, 

Demin türk lisanının manasızlık kabiliyetinden 
bahseden ve her meselede ismet Şerif'le münakaıa 
halinde olduğu görülen büyÜk ıairı 

Dünkü Kamutay toplantısında 
_.. V t %VJt~ 0 Ac1'' 

Milli Müdafaaya 
2,5 milyon munzam 

tahsisat verildi 
Kamutay dün Dr. Mazhar Germen (Aydın) ın reisliğinde top -

lanmıştır. lsparta mebusu B. İbrahim Demiralay'ın vefat ettiğine 
dair hükümet tezkeresi okunmuş ve söz alan hatipler, bu eski ve 
değerli mebusun hatıra ve hizmetleri üzerinde dunnu~lardır. Ö
lünün hatırasına hürmeten bir dakika ayakta sükut edildikten 
sonra ruznameye geçilmiştir. 

Söz alan Maliye Vekili B. Fuat zeme, 200.000 lira nakliyat, 240.000 li
Ağralı (Elazığ) gelen evrak ~rasında ra gemi tamir ve inşaatı. 
bulunan Milli Müdafaa Vekaletinin 
938 senesi bütçesinin muhtelif tertip- Harp mükellefiyeti kanunu : 
lerine munzam tahsisat verilmesi hak-
kındaki kanun projesinin ruznameye 
alınarak müzakeresini istemiş ve bu 
teklifi kabul edilmiştir. Reye konan 
proje kabul ediJmiştir. 

Ağrı, Bitlis ve Bingöl seçim daire· 
!erinden gelen intihap mazbataları 

kabul edildikten ve Burdur mebusu 
B. İbrahim Necmi Dilmen'in tahlifi 
yapıldıktan sonra, milli müdafaa en -
cümeni reisi general Kfızım Sevükte -
kin, harp mükeJlefiyeti hakkındaki 
kanun Hiyihasının milli müdafaa, da -
biliye ve adliye encümenlerine hava -
le edilmiş olduğunu, ehemiyeti dola -
yısiyle fevkalade devrede müzakere 
edilip çıkmasının, umumi heyetçe de 
münasip görüldüğü takdirde, bu üç 
encümenden mürekkep muhtelit bir 
encümende tetkik edilmesini istedi. 

Abdülhak Fırat (Erzincan) yalnız 
miJli müdafaa encümenine diğer en
cümenlerden aza iltihak etmek sure -
tiyle olmaktan ziyade, nizamnamece 
üç encümen birleşerek muhtelit vazi
yette müzakere etmelerinin daha mu· 
vafık olacağını söyJcdi ve bu teklif 
kabul t"dildi. 

Kamutay pazartesi günü toplana -
caktır. 

Milli Müdafaa tahsisatı : 
Kamutayın dün kabul ettiği tahsi -

sat kanuniyle, Milli Müdafaa Veka
leti bütçesine 2.502.038 Jira tahsisat 
konulmuştur. 

Hükümet, bu tahsisatın mucip se· 
beplerini şöyle izah etmektedir: 

"Siyasi durum dolayısiyle vaktin -
den evel celbine lüzum görülen erle
rin ihtiyaçlariyle harp ve muavin ge
milerimizin en kısa bir zamanda cep -
he hizmetlerine hazır bu]unmalarını 
temin için 1938 mali yılı Milli Müda -
faa Vekaleti (kara ve deniz kısımları) 
bütce1erinin ilişik cetvelde yazılı ter
tiplerine ceman (2.502.038) liranın 

munzam tahsisat olarak verilmesine 
lüzum hasıl olmu ve 1939 mali yılı 
mart gayesi itibariyle yapılan tahsiH'it 
miktarında bütçe muhammenatına 

nazaran görülen fazlalık 3540, 3587 ve 
3591 sayılı kanunlarla verilen tahsisat 
ile birlikte yukarıda arzolunan mik -
tarı da karşılamakta olduğundan. ili -
sik kanun layihası tanzim ve takdim 
kılınmıştır . ., 

Tahsisat verilen kısımlar şunlar
dır : 

34.060 lira umumi maaşlar, 10.000 
lira mefruşat, 48.786 lira müteferrika, 
1.674.206 lira tayinat,.246.200 lira mah
rukat, tenvir ve teshin, 43.786 lira 
muytabiye, 5000 lira ecza ve sıhi mal-

Kamutayın dünkü toplantısında 
muhtelit bir encümen teşkil ediJerek 
tetkikini kabul etmiş olduğu harp 
mükellefiyeti kanunu projesi, 70 mad
deyi ihtiva etmektedir. Haber aldığı
mıza göre proje, harp halinde vatan
daşlara düşen memleket müdafaası 
vazifelerini nizamlamakta ve yeni 
müeyyideler vazetmektedir. Muhtelit 
encümenin ilk toplantısını hafta i
çinde yapması muhtemeldir. 

Bani 
Türk .. 

(Başı 1 inci sayfada) 

la yetişir: her sanatta olduğu 
gibi, mimaride de ibda, muaz -
zam bir iş, bir say ve deha if i -
dir. Bizler büyük sanatkara ye -
tişmek imkanı vermek içindir ki 
arasıra genç mimarlarımızın her 
şeyi hemen yapmak iddiaları ile 
mücadele etmişizdir. Vakitsiz te· 
şebbüsler onların zararına ol -
muştur. 

Henüz batlangıçtayız. Henüz 
cümhuriyet mimarisinin taklit 
ve intibak devrindeyiz. Bu devir, 
milli mimari denen çok güç, fa -
kat zaruri merhale ile nihayet 
bulacaktır. Türkiye'miz büyük -
tür; geniştir. Köy köy, kasaba 
kasaba, şehir şehir yapılacaktır. 
inşada milli dehanın inkişaf et -
mesine yardım edecek her türlü 
şartlar ve imkanlar bir çok ne -
ailler için baki kalacaktır. Si -
nan'ın halefleri elbette bu mil -
Jetin bağrından kopacaklardır. 
Arası asırlarca kesilmit olan bir 
anane, eğer bir hamlede bütün 
istediklerimizi vermiyorsa, bunu 
tabii bulalım: resme hangi ta • 
rihte başladığımızı ve hala bu -
gün beynelmilel sanat aleminde 
resim kudretimizin derecesi ne 
olduğunu görüyoruz. Yapmak, 
yetiştirir. 

Sinan'ın hayranları, bu rnem -
lekette sivil mimariyi daha iyi 
tetkik etmekten, iklim §artları 
ile mef gul olmaktan, ibda ihti • 
rasına tutulmaktan batlamalıdır
lar. Henüz esaslara ait bazı gaf
letlerimiz bile geçmemiıtir. 
Garp tekniğini, milli mimari hu -
susiyetlerini, iklim ve ihtiyaç 

----·-----

1 Gün l(in 
Gençlik 

Bizler onların ya§larında iken, 
beş on arkada§, tatil günlerinde ve
ya ak§am yemeklerinden sonra, ara· 
mızdnn birinin evinde toplanır, ede
bi ve içtimai cemiyet'ler kurup e· 
serlerimizi okurduk. Bu nevi cemi -
yeller o devrin tefekkür ve faaliye
tinin timsali idiler, ve bizler böyle
ce bir araya gelmekle, hayalimizde
ki müstakbel türk cemiyetini ve o 
cemiyet içinde de kendimizi arar
dık. Durkheim, Ziya Gökalp, Gus -
tave Lebon ilham kaynaklarımızdı. 

Eserlerimiz ise yepyeni ve tunıtu· 
raklı kelimelerin biribirini kovala
yıp biribiriyle buluıtuğu acaip te-· 
felsüf örnekleri idi: her §eyimizle 
çocuktuk. Tam gençliğe girer.ten 
de birer cepheye dağıldık. Bugün, 
o zamanın gençlerinden hangisi 
kendini hala genç ve gene bir cep
hede hissetmemektedir? O günle 
bugün arasında bir tek fark varsa o 
da haya1imizdeki cemiyeti ve ken -
dimizi bulmu§ olmamızdır, diyebi • 
liriz. 

Onlara gelince; onlar §İmdiki 
gençlerdir ki bizimle birlikte büyük 
ideal'e kavuşmutlardır: hür, müs -
takil, kudretli Türkiye'nin gençleri 
ne yaptıklarını ve ne yapacaklannı 
bilmektedirler. Bizler onların ya§• 
lannda iken bir evde toplanıp edebi 
ve içtimai cemiyetler kurarak eser • 
lerimizi biribirimize okuduğumuz 
halde onlar gazete çıkarıp yeni Tür· 
kiye'yi daha çok yükseltmeğe uğ· 

raşıyor, .cümhuriyot ve vatan hizme
tine §İmdiden girmit bulunuyorlar. 
Onlar için hiç bir meçhul yoktur: 
manen ve maddeten daha aıhatli, 
daha zengin, daha kuvetli bir vatan 
kurmak, ve iktıza ederse onun yo
lunda can vermek.. Hatırlayıp dün 
bana gönderdikleri Gençlik adında· 
ki gazetelerinde dikkatle okudu
ğum makaleleri genç olmanın bü
tün dinami:r.nti ile canlı ve heyecan
lıdır, fakat her kelimesi ve her satı
riyle iradelerini haykırmaktadır: 

Kalbinde yÜzyıllardır ülküsünü 
taııyor, 

Medeniyet ardından karlı dağlar 
a§ıyor, 

Türk gene kahramanlık, zafer i -
çın ya§ıyor. 

Hangi millet, hangi ıl".k ona zin· 
cir vuracak? 

Gazetenin sahibi, bir yazısında, 
"ben henüz yirmi beı yaıında de
ğilim," diyor. İsimlerini ilk defa o
kuduğum bütün ötekiler belki daha 
gençtirler. Lakin sanattan, edebi
yattan, fizikten, gosyolojiden bile
rek bahsediyor ve mensup oldukta -
n asil ırkın gururunu ta§ıyorlar. 

İ§te dünle bugün arasında ve bu
günün lehinde bir mukayese vesile
si ... Bu gençlik cümhuriycte, inkıla
ba, kuvetli ve kudretli türk rejimine 
daima sadık kalacağına, istiklaline 
canını venneğe ferefi, gençliği, na • 
musu ve türklüğü namına aöz verip 
and İçmiıtir. 

Gençliğe İnanır ve güveniriz. 

Naruhi BAYDAR 

icaplarını iyice kavradıktan son
ra, bizler yaşarken, genç türk 
dehasının harikalarını göreceği
mizden eminiz. 

F. R. AT AY 

"Tabii, tabii,, dedi. 

ismet Şerif, küçüklükte aldığı bir yara netice
sinde sol omuzuna doğru biraz eğrilmiı olan başı
nı doğrultmağa çalı§arak: 

"Hayatın bir deği§meler silsilesi ve her deği§
menin bir tekamül olduğunu anlamıyanlar yobaz 
kafalı insanlardır.,. dedi ve ba§ka cevaba lüzum 
gönniyerek boynundaki yara yerini kurcaladı. 

Balkan harbinde babasiyle beraber Edirne'de 
bulunurlarken serseri bir mermi parçasının boy
nunda açtığı bu oldukça büyük yara Jsmet Şerif'in 
hayatının en mühim hadisesi idi. Bu onun, en bü
yük romanına mevzu olmakla kalmamı§, bölüğiy
le Edirne'den bir çıkış hareketi yaparken kahra
manca §ehit olduğunu r.öylediği babasiyle beraber 
karakterinin ve kafasının te§ekkülünde en mühim 
rolü oynamııtı. 

~erak sardırmıf, saçlarını kökünden kestirip çift
~ıkte. yalınayak dolaıarak Virvana'ya varmak 
ıstemıı, sonra bundan vaz geçerek birkaç aydan • 
beri Çi~li La~tse'nin hayranı olmuıtu. Elinde Çin 
felsefesıne daır fransızca kitaplarla dolaııyor, ha
yatı ve insanları bunlara göre izah etmeğe çalııı· 
yordu. Zeki ve duygulu tarafı olduğu halde arka
daıları arasında pek ciddiye alınmamasından mü
teesairdi ve bunun acısını etrafını mağrur bir istih
faf ile aüzerek çıkarmağa çalıııyordu. 

Şimdi büyük gazetelerden birine haftada bir 
defa yazdığı makalelerle memleket içinde ve dı· 
§ındaki bütün siyasi, iktısadi ve edebi meselelere 

temas ediyor ve her yazısını, akıl1ıca bir mantık 
silsilesini takip eden keskin bir hüküm ve çare ile 
bitiriyordu. 

Bu büyük muharrir ve mü tef ekkirle çok kere 
beraber gezen, beraber İçen ve beraber düıünen, 
fakat aynı zamanda arkada§ının her fikrine, her 
sözüne itiraz etmeği kendisine vazife addeden §aİr 
Emin Kamil iş güç gahibi olmıyan bir mirasyedi 
idi. Omrünün büyük bir kısmmı babasının Ye§İl • 
köy c.ivarındaki çiftliğinde otunıp avlanmak, kö
pek besler-ı~k ve aenede birkaç derin, manalı §İir 
yazarak edebiyat meraklılarını mesut etmekle ge

Çiriyordu. 
Ba~ka iti olmadığı için son senelerde budizme 

Nihat'la Omer bir zamanlar bir gençlik mec· 
muası çıkarmı§lar ve bu iki üstaddan baımakale 
ve şiir İstemek suretiyle onları tanımı§lardı. Mec· 
mua çoktan battığı ve yerine gene süratle batan 
yenileri çıktığı halde bu ahbaplık devam ediyor· 
du; Omer böyle şeylerle artık me§gul olmadığı hal
de Nihat'ın hala bir takım mecmualarla alakası 
vardı. ismet Şerif'in yazı yazdığı gazetede arasıra 
"Gençlik hareketleri,, diye makaleler netreder 
ve ne kastettiği pek kolay anlaşılmıyan ve açıkça 
söylemediği bir dÜ§mana çalıyormıq hissini veren 
yazıları bazı gençler tarafından hararetle müna
kaşa edilirdi. 

ismet Şerif'le Emin Kamil'in yanında gelen 
gençler İse tahsillerini yarıda bırakıp gazeteciliğe 
süluk etmiılerdi. Türkçeleri düzgün olmadığı ve 

hemen hemen hiç bir şey bilmedikleri için muha
birlikten ileri geçemiyorlardı. Ostadların meclisin
de ses çıkarmadan otururlar ve onların hiç arkası
nı kesmeden savurdukları nüktelere hayran hayran 
gülmekle vakit geçirirlerdi. 

ismet Şerif, birdenbire yerinden fırlıyarak em
reder gibi: 

(Sconu var) 
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Beşiktaş - Demirspor 
bugün karşdaşacaklar 

19 Mayıs Stadyomunda yapılacak maçta 
kıkımlann galibiyet şansları nedir? 

.. 

Be§ikta.ş takımı son kadrosiyle lz.mir'deki maçlarda 

lstanbul'un Beşiktaş kulübü 21 kişilik kafilesiyle bu sabah şehri -
mize gelmit bulunacak ve istasyonda karşılanacaktır. Beşiktaılılar 
Ankara' da Demirspor ve Ankaragücü ile iki maç yapacaklardır. 
Milli Kümenin dördüncü haftasında Ankara'da yapılacak bu mü. 
sabakalar çok ehemiyetlidir. Bu ehemiyet, hem Beşiktaş ve hem de 
Ankara takımlarınrn vaziyeti bakımlarından mütalea edilmelidir. 

Beşiktaş Ankara'dan 6 puvanla dö- şekliyle sahaya çıkıyor demektir. Ta
nebilecek midir? Yoksa ankaralılar kım tam formundadır. Kazanılan maç 
Beşiktaş'ı da Galatasaray'ın akibetine lar dolayısiylc maneviyatı yerinde • 
uğratacaklar mı? Bu husustaki dil - dir. Maçın Ankara'da olması dolayı -
şüncelerimizi bugün yazacağımızı o - siyle saha avantajına da malik de -
kuyucularımıza vadetmiş bulunuyo - mektir. Bundan başka bu kulübümü -
ruz. Ge çı futbolda peşin tahminler zün Ankara'da oldukça kesif taraf • 
çok vakıt bir kehanetfüruşluk olu - darları vardır. Binaenaleyh pazar 
yor. Fa at yapılacak bir müsabaka . günkü maçta tribünlerden gelecek 
nın kar ılıklı kuvetler bir dereceye teşvik sedalarının %80 ninin bu ta -
kadar malCım olursa takribi bir hesap kım lehine olduğunu duyacağız. 
yapmak mümkündür. Biz de düşün - Takım halinde bize güven veren 
celerimizi takımlar hakkında bildiği • Ankaragücü'nün elemanları birer bi
miz csa kuvctlere istinaden ileri sü· rer ele alındıkları zaman da bir kıy
receğiz. met ifade etmektedir. Canlı ve gay -

Bundan eve! Ankaragücü Beşiktaş retli bir oyunla galibiyet ümidini en 
ve Demirspor'un milli kümedeki bu • çok taşıyan takım şüphesiz Ankara -
günkü puvan vaziyetlerini ve sayıla- ı gücü'dür. 
rını ne suretle kazandıklarını araş • Beşiktaş'ın Fen~rbah_çe>e kar§ı çı· 
tıralım. Bu tetkik, tarafların bugüne kan takımı şu şekılde ıdı : 
kadar yapılan maçlardaki kuvetlerini Mehmet Ali - Hüsnü, lbrahim - Hü-
mcydana koyacaktır. seyin, Bedii Feyzi - Hayati, Hakkı, 

'Ankaral(ücü : 
Ankar "nın iftihar ettiği bu takım, 

ikisi İstanbul'da, ikiı;i İzmir'de, iki· 
si de Ankara'da olmak üzere 6 maç 
yapmıştır. 

Bu maçlardan dördünü kazanmış, 
birinde berabere kalmış ve birinde 
yenilmişt ir. Bugün 15 puvanı vardır. 
Yaptığı müsabakaları sırasiyle ya • 

azlım: Demirspor'la 2 - 2 berabere 
kalmıştır. Galatasaray'ı 4 - 1, Ateş -
spor'u 3 - 1, Doğanspor'u 4 - l, Vefa'
yı 3 - 1 yenmiştir. Mağlubiyeti Fe -
nerbahçe'ye karşı 4 - 1 dir. 
Hasımlarına 17 gol atmış, buna mu

kabil kalesine 10 gol girmiştir. 

Beşiktaş : 
Bugün için en enerjik takımlardan 

olduğu tereddütsüz kabul edilen İs -
tanbul'un bu değerli kulübü şimdiye 
kadar dört müsabaka yapmıştır. Bi -
risi Galatasaray'a hükmen olmak ü
zere üç galibiyeti ve bir mağlubiyeti 
vardır. 

Yaptığı müsabakarlarda Fenerbah
çc'yi 3 - O Doğanspor'u 6 - 1 yendiği 
halde Ateş por'a 2 - 1 yenilmiştir. 

10 puvanı vardır. Gol avarajı hesabiy· 
le kazandığı iki golle beraber hasım· 
larına 12 gol yapmış ve yalnız kale
sine üç gol yemiştir. 

Demirsoor : 
Yaptığı mükemmel maçlarla Anka· 

ra şampiyonluğunu hakkiyle kazanan 
bu takım bugüne kadar ancak iki maç 
yapmıştır Üçüncü müsabakasını bu· 
gün yapacak olan Demirspor bu maç· 
lardan birincisinde Ankaragücü ile 
2 - 2 berabere kalmış ve Ankara'ya ge
len Galatasaray'ı 2 - O mağlup etmiş

tir. Beş puvanla ileriki maçlar için 
kuvctle hazırlanmaktadır. 

Takımlar : 
Bugüne kadar yaptıkları maçlar ve 

aldıkları neticeler hakkında kısaca 
malUmat verdiğimiz kulüpler, iki gün 
içinde yapılacak maçlara nasıl ta -
kım çıkaracaklar ? 

Ali Rızanın maalesef ayağıı sakat· 
lanmış. Takımın en enerjik ve her 
safta oynıyabilen bu rüknü harice 
çıkınca, Ankaragücü'nün 
Natık - Salih, Rıza - Abdül. Semih, 

/smai/ - V chap, Fikret, Muzaffer, 
Fahri, Hamdi. 

Belki de, bek hattında Rıza'nın ye
rine Enver oynıyacaktır. Her iki va· 
ziyettc de Ankaragücü en kuvetli 

Şeref, Eşref. 

Bu takımda Rıdvan'ın, Rifat'ın da 
yer almaları muhtemeldir. Her halde 
21 kişilik bir kafile ile Ankara'ya ge· 

I 

len Beşiktaş iki maçı mükemmel çı· 

karacak vaziyettedir. Daha geçen 
hafta en mühim müsabakalarından bi· 
rini çıkaran bu takımın formünde ol· 
ması şüphesizdir. Müsabaka kabiliye· 
ti Ankara takımlarından hiç bir za· 
man aşa~ı değildir. Hatta tecrübe ba
kımından yüksektir de ... 

Beşiktaş eskidenberi on bir oyun · 
cusunun bir tek vücut gibi oynama · 
siyle meşhurdur. Hatları arasında a· 
henk kuvetlidir. Müdafaası çok sağ · 
lam, hücum hattı acardır. Eğer An · 
kara takımlarının bugünlerde tam ke· 
malini bulan oyunları karşısında bir 
bozukluğa uğramazlarsa Ankara'dan 
iyi neticelerle dönmelerini bekliye · 
biliriz. Yalnız galibiyet için Ankara · 
gücü ve Demirspor karşısında çok 
müşkül dakikalar geçireceklerini, ka· 
zansalar bile farkın pek az olacağını 
tahmin ediyoruz. 
Demirı;por'un bu günkü maça : 
Hilmi - Şevket, Gazi - Şemsi, ibra· 

him, Kamil - Mustafa, Arif, Orhan. 
Orhan, Zeki. 

Şeklinde bir takımla çıkacağı söy· 
lenmektedir. Hilmi İzmir'den gelmiş
tir. Sol iç oynatılacak Orhan'da Fe· 
nerbahçe'de sol açık oynamakta idi. 

Hilmi'nin ve Orhan'ın bu takımda 
İsmail, Fethi ve Zekcriya'nın yerleri
ni doldurup doldurmıyacaklarını bi · 
}emiyoruz. 

Milli kümeden evelki müsabakalar
da bize futbol zevkini tatdıran güzel 
maçlar seyrettiren demirsporlular, 
Ankaragücü ve Galatasaray karşısın· 
da beklediğimiz oyunu göstereme • 
mişlerdi. Takım bazı hatlarda ferden 
düşüktür. İki beki, yan hatları ve 
ofrvet hattı zaman zaman çok yüksek 
kabiliyet göstermektedir. Eğer bugün 
kendi oyunlarını tuttururlarsa Be · 
şiktaş için mağlubiyet mukadder o • 
lur. Aksine olarak, Galatasaray kar· 
şısında olduğu gibi, haflar forveti i· 
leride yalnız bırakırlarsa bir tek gol 
çıkarmak ihtimalleri kalmıyacaktır. 

Bu takdirde mühim farkla bir mağ -
lubiyet de uzak değildir. 

Netice olarak : 
Bcşiktaş'ın Ankara'da Demirspor'· 

la bugün yapacağı maçta kazanmak 
için daha çok şansa malik olduğunu 
kabul etmek icap eder. Fakat, Anka· 
ra takımları çok zamanlar bir çok ih· 
timalleri alt üst eden neticeler almış-

..-· ·····································'-

Bugünkü spor 
hareketleri 

Mektepler ar ası f uf bol 
• Ticaret - Maarif C. Lisesi 

aaat 14 te antrenman aahasında 

T. C. Dil F. - Mülkiye 
saat13.45 te 19 mayıa stadyomu 

Milli Küme 
Beşiktaş - Demirspor 

saat 16.30 da 

Voleybol : Kızlar arasında 
Tarih C. D. F. - Y. Ziraat 
19 mayıs stadyomu saat: 15.30 

._,,, ................................... ... 

tardır. Binaenaleyh Demirspor'un 
karşısında kuveti hesap ederek iyi 
bir oyun çıkarmasını ve kazanmasını 
temenni ederiz. 

İstanbul takımının ikinci müsaba · 
kada karşılaşacağı çetin vaziyet şim · 
diden gözümüzün önünde canlanmak 
tadır. Fakat Ankaragüçlüler, son za
manlarda tebellür eden kuvet ve bil -
ğilerine güvenerek işi gevşek tutar • 
larsa Beşiktaş takımının kendilerini 
fena vaziyete düşüreceklerine emin 
olsunlar. 

Hakemden bekledi~imiz : 
Futbol seven vatandaşlar yıllardan· 

beri maçlarda hakemlerin fena ida
releriyle hakiki bir istirap içindedir· 
ler. Federasyon bu maça bölgemizin 
değerli bir gencini, Muzaffer Ertuğ'u 
hakem koymuştur. Dürüstlüğünü ve 
futbolda bilgisini bir çok defalar yaz· 
dığımız B. Muzaffer'den bugünkü 
maçın zevkini bize tattırmasını rica 
eder ve bekleriz. Bunun için her ye(e 
koşmak, hatalara, bilhassa sert oyun· 
lara karşı hiç müsamahakar olmamak 
lazımdır. Oyunun nazımı olan hakem
dir. Bunu unutmamak lazım .. 

Buna mukabil gençlerimiz de hükü
met merkezinde, büyüklerimizin ö -
nünde, cümhuriyetimizin kendileri • 
ne hediyesi olan güzel bir stadyom -
da maç oynadıklarını her dakika göz 
önünde tutmalarını tavsiye ederiz. 

Takımlar bize kendilerini oyunun 
neticesinden ziyade hakiki sporcu
luklariyle sevinebilirler. 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Bayanlar arasında 

voleybol maçları 

Bugün 19 mayıs stadyomunda mil
li küme maçından başka mektepliler 
arasında lik müsabakalarına devam o· 
lunacaktır. Bundan başka Tarih, coğ· 
rafya, dil fakültesi ile Yüksek Ziraat 
Enstitüsü kız talebeleri arasında 15.30 
da bir voleybol müsabakası yapılacak· 
tır. Bu müsabakalara ilaveten atle· 
tizm ajanlığı sat 15,30 da evelki hafta· 
ki teşvik müsabakalarına devam ede· 
C(;ktir. Bu müsabakaların programı 

şudur : 

110 metre manialı gençlere, 110 met· 
re manialı büyüklere, 200 metre bü
yüklere (seçmeler), 1000 metre bü
yüklere (mukavemet), 80 metre genç· 
lere (seçmeler), 200 metre büyüklere 
(final), üç adım atlama büyüklere, 
yüksek atlama gençlere, cirit atma bü 
yüklere. 

Serbest duhul iye kartları 

ortak muteber değil 
19 Mayıs stadyomunda direktörlü· 

ğün evelce vermiş olduğu bütün ser· 
best dühuliye kartları bugünden iti· 
haren mülgadır. Değiştirmek isteyen· 
!erin direktörlüğe müracaatları la· 
r.ım gelmektedir. 

Bu hafta yapılacak 

bisiklet yarışı 

Bcd~n terbiyesi bölge bisiklet ajan
lığından : 

Bisiklet seri yarışlarının sekizinci
si, 16.4.939 pazar günü 150 kilometre 
mesafe üzerinden yapılacaktır. 

Akköprü süvari karakolu - Kalecik 
arasında gidip gelme olarak yapılacak 
~lan bu yarış, saat tam yedide başlı· 
yacaktır. 

İştirak edeceklerin hazırlıklı bir 
halde, sözü geçen günde, en geç 6.45 
de yarıt başlangıç yeri olan Akköprü 
süvari karakolu önünde bulunmaları 
ehemiyetle bildirilir. 

İngiltere ve Fransa'nın Yunanistan ve 

Romanya'ya verdikleri garantiden sonra 

Karş ı l ıkl ı taahhütlere 
girişilmesi muhtemel 

Sovyetlerin yapacakları yardım da 
göz önünde bulunduruluyor 
(Başı J İnci sayfada) 1 re romen makamları 48 saattenberi 

Bir hava paktı mı ? memleketin müdafaa tertibatını hu -
Bazı balkan milletlerinin sovyetler dut civarında tesis etmeğe karar ver -

birliğine karşı gösterdikleri itimat • mişlerdir. Bu tertibat şimdiye kadar 
sızlık, ingiliz mahfillerini Romanya hududa 30 kilometrelik bir mesafede 
ile balkan devletleri ve Sovyetler Bir- bulunmakta idi. 
liği arasında bir hava paktı aktini 
derpiş etmiye sevkeylemektedir. Bu 
takdirde bu memleketler sovyet kıta
atının fili yardımını derpiş eden bir 
ittifak karşısında hissettikleri itimat
sızlığı göstermiyeceklerdir. 

İngiltere'nin garantisini Romanya
ya da teşmil ettiği haberi diplomatik 
mahfillerde büyük bir heyecan tevlit 
etmiştir. İyi haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre dün Londra, Ga -
fenko'nun Hitler'i ziyaretinden önce 
mezkur garantinin derhal teşmiline 

lüzum olup olmadığına dair Faris ile 
sıkı bir müzakerede bulunmuştur. 

Avam Kamarasındaki 
müzakereler kaoanırken 

Londra, 14 a.a. - Dün avam kama-
rasında B. Çurçil'dcn sonra söz alan 
ve yeni İngiliz siyasetinin devamını 
istiyerek diktatörlüklerin İspanya'da 
olduğu gibi başka yerlerde de strate
jik noktalar elde etmeğe çalıştıkları -
nı ve takip edilecek tek siyasetin bun
dan on gün cvel avam kamarasının it
tifakla tasvip ettiği siyaset olduğunu 
bildiren B. Eden'den sonra işçi mebus 
B. Hugh Dalton söz alarak hüküme
tin yavaş hareketini tenkit eylemiş 

ve Romanya ile bir ticaret anlaşması· 
nın aktini istemiştir. 

Romanya ile iktisadi müzakere 
yapılacak 

Hatip başvekilin, kollektif emni
yet için vücudu lazım olan Sovyetlcr 
Birliğinden bahsetmemiş olmasını te -
essürle karşılamış, işçi partisinin Av -
rupa, Asya ve şimal Afrikasında her
hangi bir mütcarrıza karşı bir İngi -
liz - Fransız - Rus askeri ittifakını 
an:u ettitinl teyit eylemi~tir. 

Hükümet namına müzakereyi Sir 
J ohn Simon kapamıştır. 

Sir J ohn Simon, Sir Fredrick Lc
ith Ross'un gelecek hafta Bükreş'e 

hareket edeceğini bildirmiş ve bükü -
metin süratle hareket ettiğini temin 
eylemiş, ingiliz politikasında inanıl· 
mıyacak derecede bir değişiklik mev
cut olduğunu kaydetmiş ve demiştir 
ki : 

" - Asla Sovyetler Birliğini hariç 
bırakmak istemediğimiz gibi bu mem· 
leketin barış için olan yardımından 

istifade etmemek niyetinde de asla 
değiliz.,, 

Sovyetlerle işbirliii 
Hatip, İngiltere'nin 15 marttanberi 

olan diplomasisini izah ederek Sov
yetler Birliğinin bundan muntazaman 
haberdar edildiğini söyledikten son -
ra, Polonya'yı garanti eden ingiliz 
deklarasyoniylc B. Stalin'in garanti • 
si arasındaki benzerliği kaydetmiş ve 
demiştir ki : 
"- Taaruza karşı teminine çalıştı • 

ğımız sisteme Sovyetler Birliğinin 

girmesine mani olmak çarelerini ara
dığımıza dair olan fikirler katiyen 
doğru değildir. Sovyctlcr Birliğinin 

yapacağı yardımı teslim etmemek bi
zim için delilik olur.,, 

Dalton'un, "bir İngiliz - sovyct as -
keri ittifakının teminine çalışılıp ça
lışılmadığı" hakkındaki sualine cevap 
veren Sir John Simon, bazı mesele -
ler hakkında aleni surette beyanatta 
bulunamıyacağını bildirmiş ve ilave 
eylemiştir ; 

"- Böyle bir teklife karşı hiç bir 
itirazımız yoktur!" 

Hariciye nazırı Lord Halifaks bu 
sabah Çemberlayn ile uzun bir müla
kat yapmıştır. 

Sovyetler Birliii"yle istişareler 
Londra, 14 a.a. - Sovyetlcr Birliği 

büyük elçisi Maiski bugün hariciye 
nazırı Lord Halifaks'la konuşmuştur. 

Press Assosciation'un yazdığına 
göre bu mülakat çok manalıdır. Çün
kü, dün avam kamarası müzakereleri 
sırasında John Simon'un ve Çembar -
layn'in Rusya'ya yaptıkları telmihle· 
rin bir neticesidir. 

Sovyctler Birliği hükümctiylc is -
tişarclere devam edilecektir. Polon -
ya'nın ve Romanya'nın Sovyetler'den 
çekinmelerine rağmen Sovyetler'in 
tam yardımını elde etmek çaresini bu
lunacağı ümit ediliyor. 

Hariciye nazırı lord Halifaks hafta 
tatilini geçirmek üzere Yorkşayr'c 
gitmiştir. 

R omenler hudut üz.erinde 
müdafaa tertibatı alıyorlar 

Londra, 14 a.a. - Öğrenildiğine gö-

B. Galenko'nun Londra'ya 
l!itmeıi de muhtemel 

Londra, 14 a.a. - Press Assaciati -
on'un yazdığına göre, Romanya hari
ciye nazırı Gafenko Berlin'e yapaca
ğı ziyaretten sonra Brüksel'e gidecek
tir. 

Gafenko resmen davet edilmemiş 

olmakla beraber I.ondra'yı ziyaretinin 
İngiltere hükümetince memnuniyet -
le karşılanacağı kendisine ihsas edil· 
miştir. 

İta lya'nın verdiğ i 

garantiden sonra 

Yunanistan 
gazetelerinin 

tefsirleri 
Atina, 14 a.a. - Atina ajansı bildi -

riyor : 
İtalyan beyanatı ve B. Metaksas'ın 

B. Musolini'ye cevabı hakkında tef· 
sirlerde bulunan gazeteler şu hususla· 
rı bilhassa tebarüz ettirmektedirler: 

1 - İtalya "t'"C Yunanistan ouyult 
fedakarlıklarla elde edilmiş olan is
tiklallerinden beri hiç bir zaman mu· 
hatif saflarda yer almamışlardır. 

2 - Hatta aynı kaynaklardan gelen 
medeniyetleri kendilerini bir dostluk 
pakta aktine aevkeylemigtir. 

Yunan milleti italyan 
teminatını takdir ediyor 

Bu sebeplerden dolayı, yunan mil· 
leti B. Musolini tarafından B. Mctak· 
sas'a verilen teminatı layık olduğu 
veçhile takdir etmiştir. B. Metaksas'· 
ın, B. Musolini'nin kati ve resmi te
minatına olan cevabı da yunan mem -
nuniyetini ve iki memleketi her za
man birleştiren ananevi dostluğu her· 
hangi bir suretle bozmağa müsait hiç 
bir hadisenin vuku bulamıyacağı ka
naatini aynı suretle kati olarak ifade 
eylemiştir. 

Umumi bir Akdeniz 
barışına doiru 

Katimerini gazetesi diyor ki: 
"Yunanistan ve İtalya bu saatte ni

zam amili haline gelebilirler. Zira sa
mimi teşriki mesai ruhu kendilerin
den hiç bir zaman uzaklaşmamıştır.,, 

Gazete, Balkanlarda tesis edilen 
barışın daha umumi bir Akdeniz barı· 
şına mukaddime olabileceği ümidini 
göstermektedir. Bütün Akdeniz mem
leketleri bu barış çerçevesi içinde, bu 
samimi teşriki mesainin açık havasın· 
da serbestçe refahlarını temin edebi -
leceklerdir. 

Amerika 
mahfilleri 
memnun 

Vaşington, 14 a.a. - Siyasi mah
filler, fransa ile İngiltere 'nin azimle
rini memnuniyetle karşılamakta ve 
bunun Amerika'nın hattı hareketini 
ve Amerika umumi efkarının sempa· 
tisini teşvik ve teşci edeceğini bil
dirmektedirler. 

Bu mahfillere göre, Fransa ve İn
giltere'nin diplomatik "kalkınma" sı 
bitaraflık kanununun tadiline taraf· 
tar olanların eline yeni kozlar vere
cektir. Bununla beraber, şunu da ila
ve ediyorlar ki, Sovyetler birliği Av
rupa müdafaasının temel taşını teşkil 
etmektedir. Bir dünya harbi vukuun
da Japonya'nın teşkil edebileceği teh 
like itibariyle, Amerika umumi efka
rı Sovyetler birliğinin Avrupa'da sa
rih bir vaziyet almasını temenni et
mektedir ki bu da Amerika'nın Pa
sifik'tc bir ihtilaf takdirinde Sovyet· 
ler birliğinden bekliyebilcceği şeye 

işarettir. 

Alman filosu İspanyol 
sularında 
(Başı 1 inci sayfada) 

hakkında tefsirlerde bulunan diplo -
matik mahfiller Almanya"nın Franko 
üzerinde bir tazyik yaparak komin -
tern aleyhindeki paktın harp halinde 
Atlantik denizindeki muvasalaya kar
şı bir itilaf veya hiç olmazsa bir teh -
dit ile ikmali hususunun teminine ça
lışacağını beyan etmektedirler. 

Ayni mahfillere göre, alman filo -
sunun İspanya sularında yapılacak o
lan manevraları bir ay devam edecek
tir. Gemiler 18 nisanda hareket ede -
cektir. Filo, Doyçland ile 3 kruvazör, 
destroyer, denizaltı ve muavin gemiler 
filotillasını ihtiva edecektir. 

Deniz mahfillerinde söylendiğine 

göre, mühim miktarda harp gemileri 
bir yere gönderileceği zaman bunu e
vciden haber vermek beynelmilel bira
det hükmüne girmiştir. 
Halihazırda böyle bir tedbirin siya

set ve sevkulceyş bakımından büyük 
bir ehemiyeti haiz olduğu alakadar 
mahfillerde söylenmektedir. 
Almanya ispanyol üslerinden 

istifade mi edecek ? 
İspanya'nın komintern aleyhindeki 

pakta girdiği zaman harp vukuunda 
alman harp gemilerinin İspanyol üs -
!erinden istifade etmelerine müsaade 
eden bir vesika imza ettiğine dair ge
çenlerde bir şayia dolaşmakta olduğu 
bu mahfillerde beyan edilmektedir. 

Ayni mahfiller vaziyetin bu şekil
de inkişafından neticeler çıkarmak is
tememekle beraber hadi<seleri yakın

dan takip etmektedirler. 
Cebelütarık'da ne karadan ne de de

nizden hiç bir taarruzdan korkulma -
dığı deniz mahfillerinde söylenmek -
te ve son zamanlarda Cebelüttarık'ın 
müdafaa sistemini amamiyle asrileşti
ren teknik bir takım hususi tedbirler 
alındığı hatırlatılmaktadır. 

Alman filosu vola çıktı 
Londra, 14 a.a. - Daily Exprcs'in 

Berlin muhabirine göre İspanya sa -
hilleri açıklarında manevra yapacak 
olan alman filosuna mensup altı harp 
gemisi bu sabah Kiel'den hareket et • 
mişlerdir. Bu gemiler kanaldan geç • 
meyip şimal burnu istikametinde u -
ZdlUcı~ıuı!lı ... ~.r 

lnRiltere ve Franıa'nın 
şakaya tahammülü yok 

Faris , a.a. - Pöti Parizyen de şöyle 
yazıyor; 

Alman donanmasının İspanya sula
rına gidigi, §arki Akdeniı:'e açılan in
giliz donanmasını Cebelüttarık'a av • 
det ettirmek için bir manevradan baş
ka bir şey değildir. Bu suretle İtalya
nın deniz vaziyeti biraz ferahlamış o
lacaktır. İngilizlerin Cebelüttarık'ta 
ve Fransa'nın da şimali Afrika'da hiç 
bir şakaya tahammülleri yoktur. 

Tahran'a gidecek 

İngiliz heyeti 
İstanbul, H (felefonla) - İran 

,"(;lfahdinin düğününde bulunmak u
zcre İngiltere hanedan azasından 
Lord Atlon ve refikası, maiyetlerin
deki zatlarla birlikte bu sabahki 
ekspresle İstanbul'a geldiler. Sirkeci 
istasyonunda vali muavini Hüdai Ka
rabatan ve ingiliz konsoloshane er
kanı tarafından karşılandılar. Lord 
ve refikası Sirkeciden Haydarpaşaya 
ve oradan Toros ekspresiyle İran·a 
hareket ettiler. 
imparatoriçe Tahran'dan ayrıldı 

Tahran, 14 a.a. - Vcliahdin izdi-
vacında bulunacak olan ecnebi heyet
ler gelmiye başlamıştır. 

İran imparatoriçesi, Kahire'den 
gelmekte olan Mısır kıralının annesi
ni ve yeni gelini karşılamak üzere 
Tahran'dan hareket etmiştir. 

İran veliahdi ile zevcesi ve kayna· 
nası bu sabah Bender Şahpur'a var
mışlardır. 

Fransız heyeti Tahran yolunda 
İskenderiye, 14 a.a. - Fransa'yı t -

ran vcliahdinin evlenmesinde temsil 
edecek olan general Veygand riyasc -
tindeki heyeti Tahran'a götüren tay -
yare Dekhela'ya gelmiş ve on dakika
lık bir tevakkuftan sonra tekrar uç • 
muştur. 

Mareşal Görin9'in 
İtalya ziyareti 

(Başı 1 İnci sayfada) 
Quirinal sarayında imparator - kıral 
tarafından hususi surette ve V enedik 
sarayında Musolini tarafından kabul 
edilecektir. Mareşalin şerefine Quiri
nal sarayında ve Venedik sarayında 

birer ziyafet verilecek ve hükümet ta· 
rafından Capitolc'de bir kabul resmi 
tertip edilecektir. 

1Mareşal Görin~ Roma'da 
Roma, 14 a.a. - Mareşal Göring 

bugün Roma'ya gelmiş ve istasyonda 
bizzat Musolini ile hariciye nazırı ve 
hükümet erkanı tarafından selfimlan
mı~tır. 
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Arkadaş.lor oyun başına ! 
' 

Arkadaşlar, geldi bahar! 

Oynanacak oyunlar var! 

Koşmaca mı, saklambaç mı} 

Yoksa kamçıyla t9pa_ç mı} 

İsterseniz haydi seksek 1 

Zamanımız hoş geçecek 1 

polis merkezi karşısında Hüdaverdi a
partımanı 4 katta Aysel Akkuzu, İstanbul 
Kadıköy Söğütlüçeşme caddesi 210 nu
marada Yaşar, Zonguldak M. Çelikel li
sesi 724 Mustafa Gürcan, Adana kız lise
sinden 494 Şadan Özsaym, Elazığ Ata
türk ilk okulundan 509 Enver Kavaklı, 
Ankara İnönü ilk okulundan 1224 Zuhal 
Demirdeş, Diyarbakır Süleyman Nazif 
okulundan 26 Al'. Öğündür, Ankara erkek 
lisesinden 931 Edip Haznear, Uşak Ba
naz nahiyesi İslimköy yatı okulundan 
167 Hüsnü GülcaV.ı, Ankara Etlik tncir
likbağı 34 Avhan Yurtc;u. Ankara Necati 
okulundan 899 Mustafa Susurlu, Konva 
erkek orta okulundan 914 Memıfoh Bi
nicivürük, Ankara Necatibey okulundan 
862 Sabiha Fıratlı, Bali ilk okulundan 15 
McskOre Ö:>cetik, Sıvas orta okulundan 
466 Suzan Cub•ıkru, Kavıu~ri Gazinaşa o
kulundan 244 Rıfkı Dal. Yozıı:at Sakarva 
okulundan 2ı2 Sühcvla Yasa. Samsun U
luınu:i mahallesi okul sokak 8 numarada 
Nizamettin Atlı. nivarbakır diş doktoru 
Mahmut Övel v<'mnda B. Cahm. Ankara 
Yenhıelıir türk J\ıfı>nrH cemivctl okulun
dan 125 Gülten Sovveren. Eskicehir in
kıUp il~ okulundan 132 ~rtkr Ratn,.ıılp, 
Eskişehir lisesinden 1818 Perih"" Tur
gay, Ankara kız lisesinden 180 'Fıttma 
Baltacı, Srvaa orta okulundan 523 F ikret 
Gencay, Ankara cütnhuriyet okulumfan 
168 Nuran Özel, Ankara sanat okulun
dan 124 Rifat Boz, Ankara Gni lisesin
Öen 1486 Sami Solıi. Ankara Orman me
saha memuru oğlu Fevzi Öksüz. Ant-,.ra 
tiçüncil orta okulundan 1005 Fehmi Öz
can, Zonguldak Namıkkemal okulundan 
238 Cevdet Gönene. Ankara Kocatepe o
kulundan 181 Ay-Melek Tan-Yalac. An
kara Atatürk okulundan 27 Ertuirul l'ıl':
gen, Ankara ücüncü orta okulundan 878 
Fikriye Koca, Ankara üçüncü orta oku
lundan 425 Sevine; ,Sun, Ankara'dan Ali 
Tombak. İstanbul Pangaltr 52 inci ilk o
kuldan Mühlet Teoman, Elbıi orta o
kulundan 2.R de 1021 Lütfi Gfiney. Sıvas 
orta okulunı'lan 2.A da 170 Hilmi Canka
yıı, Ankara hmet İnönü okulunıfan 468 
Rvter Börekçi, Ankara Etlik okulundan 
Revim Colcur, Amasya orta okulundan 
277 Turan Kaynar, Bafra Gazi okulundan 
2 'H Aslan Yalcın. Merzifon orta okulun
d:ın 3.A da 288 Nuri Ersoy. Ankara İnö
nü okulundan 970 Galip Ac;ıkkan, Ankara 
Devrim ilk okulundan 336 Kemal Kuvat, 
Ankara inşaat usta okulundan 395 Ham
za Zeybek, Ankara Atatürk kı:ı: okulun-

, dan 20 UJkil Ünsal, Mersin P .T.T. vil&
yet müdürü oğlu Halit Kiper. Ankara la
metpaşa ku: enstitüsünden 91 Mesrure 
Beşgül. Ankara Maarif cemiveti okulun
dan 194 Rifnt Emil. Ankara İltekin oku
lundan 13 5 ,, .. 940 1<emal. Samsun Kur
tuluş okulundan S Şemsettin Akyel , Yoz-

Fakat elden bırak topu 1 

]yi değil ayak topu, 

Bizim kadar çocuklara. 

isterseniz, arasıra, 

Elimizle oynarız top 1 

Sıçratırız hop l hop 1 hop! hop 1 

DİKKAT! •• 
1 - Bazı okuyucularımız kendile
rine hediye çıkmadığını bize ya
zıyorla~. Her hafta bilmece ve bo
yamacalarımıza gelen cevapların 
sayısı bin ile bin beş yüz arasın
aadır. Bu kadar çok okuyucumu-

ıu memnun etmek şüphesiz ki im-
kansızdır. Bunun içil! kurada 
kendilerine hediye çıkmıyanlar 
biraz sabırlı olmalıdırlar. Elbet 
bir gün tali onlara da bir şey ka
zandıracaktır. 

2 - Taşra okuyucularımızın ka
zandıkları hediyeler ancak bir 
hafta sonra adreslerine gönderil
mektedir. Taşra okuyucularımız 
biraz sabırlı olmalı, ancak on. on
beş gün geçtikten sonra hediye
lerinin gelmediğini bize bildir-
melidirler. t 

\...! .............................................. J 
cat orta okulundan Bedir Südekan. Naıil
li Recepbey okulunnan 145 Can Arpac. 
Ankara İsmetpa"a ilk nkulundan l inci sı
nıf Hamdi kızı Sehri Ünal AT1lı:arn İsmet 
İnönü okulundan 344 N ecı-ti Sivel. Zile 
Altınyurt okulundan 49 Sühey!a Rill!'e, 
Ankara 2 inci orta okulundan 930 Feha
met Ünalan, Ankara Kocatepe okulun<lan 
172 Ayten Uluergüven, Ankara ücüncü 
orta okuldan 8211 Nurive Yumal. Konya 
bölge sanat okulundan 77 Haydar Demir
ci, Adana erkek lisesinden 524 Nevzat 
Uras, Zonguldak orta okulundan 71 Nec
mettin Bilgin. Ankara Atatürk ilk oku
lundan 781 Perihan Altın, Ankara 1nönü 
okulundan 116 M . .Kaya, Ankara Yenişe
hir Onovluk sokak 9 da Osman Tümer, 
Konya Mahmut Sevket paşa ilk okulun
dan 160 K5zrm Özntıcı. Ankara İnönü ilk 
okulundan 760 Güven Del!er, Bulr:ıı.ristan 
Ferdinant kasabası Namıkkemal ilk oku
lundan No. 4 Gaye Aydın. Babaeslr; avu
kat Naci Saygın yanında Ahmet Özco
sar, Ankara erkek lisesinden 1347 Zeki 
Erv.ül, Ankara Atatürk kiz ilk okulundan 
83 Necati Ertekin, Zontnıldak Gazi oku
lundan 571 Nurhavat Türkün. Ankara i
kinci orta okulundan 240 Sezen~öz, An
kartı ı:ümhuriyet ilk okulundan lfi8 Nu
ra" Özel. Anlı::or'l Çankaya okulundan 137 
Sabahat Tunca 

Uluı'un Çocuk ilavesi · - .-

Horoz, Tavuk, Ördek, Tavşan, Bebekler 

-
Bak, T omrisin bebekleri, 
Sizinkine benzemiyor; 
Tavukları, ördekleri, 
Horozları beslemek zor ! 

*** 
Fakat onun keyfi böyle, 
Yem dağıtır birer birer. 
Semizliyor her gün öyle, 
Sanmaktadır bu bebekler 

-
Bu, Kaya'nm tavşanıdır,, 
Bu bebek onun canıdır. 
Her gün karşısına geçer, 
Yüzünde neşeler seçer. 
Cici tav,an, güzel tavşan, 
Verebilsem sana bir can l 

ocukları 
Cumartesi - 15 Nisan 1938 Sayı : 68 Her c1 
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Mimi'nin 

Mimi çok bilgili bir çocuktu. Fa
kat o kadar küçük o kadar küçüktü 
ki ben Mimi kadar küçük bir çocuk 
ömrümde görmedim. 

- Mimi J dedim. 
Gözlerini kaldırdı. 
- Senin, dedim, başından neler 

geçti anlat bakalım. Sen çok dikkat
li, korkmaz, bilgili ve minimini bir 
çocuksun. Her yere girip çıkmışın
dır. 

Mimi derin bir nefes aldı. 
- Ben dedi, annemle, babamla, 

kardeşlerimle, arkadaşlarımla ve 
yalnız çok gezdim. Çok dola~tım. 

Ben minimini bir çocuk olduğum· 
dan kimse benden çeki~mez, kork
maz. Onun için birçok yerlere gir
dim. Başımdan bir sürü şeyler geç
ti. Size birer birer anlatayım. 

İki gün evel hava çok güzeldi. 
Anneme dedim ki: 

- Anneciğim, ne olur işiniz yok
sa beni gezdirseniz? 

Annem beni çok sever. Anneler 
çocuklarını çok sever .. Ben de an
nemi çok severim. Evet ne üzerim, 
ne kırarım. Ne de bir şey... Yara
mazlık yapmam. Gördüğüm şeyi is
temem. 

Onun için annem beni bilseniz ne 
kadar sever ne kadarı 

- Mimi, dedi. Sen çok dikkatli 
bir çocuksun. Fakat yalnız gönder
mem. Beraber çıkarız. Benim biraz 
i.şim var. Fakat akşam üstü yapa
rım. Gel seni götüreyim. Gezelim. 

Dedi. Kapıdan çıktık. Başımıza 
güneşin ılık nurları yağıyordu. 
Bunların iki kenarındaki ağaçlarda 
tomurcuklar patlamağa, çiçeklerin 
bazıları yeşil pencerelerinden göz
lerini uğuştura uğuştura dışarıya 

bakıyor gibiydi. Badem ağaçları çi
çek açmış, yeşil çayırlar Uzerinde 
koyunlar dolaşıyordu. Biz ıehirden 
yavaş yavaş kırlara doğru çıkıyor
duk. 

... 
~~ 

't~ ·~ 

başına gelenler 

(Başı geçen sayımızda) 

Fakat ben çabuk yoruluverdim. 
Çünkü annem bir adım atınca ben 
yirmi iki adım atıyorum da anneme 
ancak yetişebiliyordum. Başladım 

yolda gitgide geride kalmıya .. An
nem yorulduğumun farkına vardı. 

- Yoruldun mu evladım dedi, da
ha iki adım atmadık? 

- Siz iki adım atınca ben elli a
dım atıyorum. Bakın şu çayırlar ne 
güzel, çimenlerin üzerinde beyaz 
bir taş var. Gidip onun üzerine o
tursam olur mu anne? 

- Sakın evladım. Soğuk alırsın. 
İnsan yazın taşın üstüne, kışın da 
'yaş bir şeyin üstüne oturmamalı. 
Çünkü kış bir kere ıslandın mı, bir 
daha kurumak bilmez. Gel seni ku
cağıma alayım. 

Annem beni kucağına aldı. Yol
lara çiçekler dökülmüş, gölgelı>r 

vurmuştu. Bir aralık kulağıma bir 
ses geldi: 

Vız! vız! vız! 

Ne tatlıdır balımız. 
Çiçek çiçek dolaşır 
Kovanlara bal taşır 

Beyaz gömeç yaparız. 
Vız vız vız vız ! Vız vız vız. 

Anneme sordum: 
- Bu bal anları nereden gelir, 

nereye giderler? 
Bal arılarının dedi, kovanları var

dır. Bu arılar uzak yerlerden uça 
uça buralara kadar gelir, goncaların 
üzerine konar, açılmış çiçeklerden 
bal toplar, götürüp beyaz gümeçle
re doldururlar. 

- Ah anneciğim, dedim, ben de 
bir bal arısı olsam. 

Annemle beraber çimenlerin üze
rine oturduk. Yanımızda bir ağaç 
vardı. Ağaçtan bir ses geldi: 

- Daldan dola konarız. 
Bal arısı der ~'vız vız!,, 
Mimi gelsin isterse, 
Yuvamıza alırız. 

(Sonu var) 

" ... .Y:., ~·~ 
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Dünyanın iğri 1 
kuleleri 

İtalya'nın Pize şehrinde eğri bir 
kule vardır. Bu kule İsa'nın doğu
şundan sonra 1173 yılında yapılma
ğa başlamış, tam iki yüz sene uğ
raşılmıştır. tık yapıldığı zaman 
yüksekliği ancak 11 metre idi. Fa
kat bu güzel kule günün birinde bir 
tarafına eğiliverdi. Fakat eğilmesi
ne ehemiyet verilmeden gene yük
seltmeğe başladılar. Çünkü o za
man eğriliği hemen hiç hissedilmi· 
yordu. Kulenin yüksekliği 55 met
re 22 santimetreye kadar vardı. Bu 
kule acaba yıkılır mı yıkılmaz mı? 
diye Hesap etmek için kulenin ne 
kadar eğildiğini öğrenmeğe merak 
ettiler. Kulenin yedinci katının ke
narından meyilli tarafa doğru ucu
na kurşun bağlanmış bir ip sarkıt-

· tılar. Kurşun yere dokunduğu za
man kulenin dibinden 2 metre 86 
santimetre ayrılmış bulunuyordu. 
DemelC ki eğriliği üç metreye ya
kındı. Bunu yüz on sene evet ölç
tüler. 

Bundan yirmi dokuz sene evel bir 
daha ölçtüler. Bu sefer, yedinci kat
tan sarkıtilan kurşun bu sefer ku
lenin oturduğu yerden 3 metre 13 
santimetre ileriye dokundu. Demek 
ki bu kule yapıldığı zaman ne ka
dar meyilli ise, hep öyle sürüp git
memiş. Gittikçe eğriliği fazlalaş

mış, bir tarafa doğru yavaş yavaş 

devrilmeğe hazırlanmış. 

Son ölçüldüğü zaman, düşündü
ler, "bu çok eski zamanlarda yapıl
mış, kıymetli bir şeydir. Bunu mu
hafaza etmek lazımdır. Fakat böyle 
giderse devrilecek, bunun bir çare
sine bakalım.,, dediler. 

EvcHi kulenin niçin gitgide eğri
liğinin fazlalaştığını ar<ldılar. Ni
hayet bunun sebebini de buldular . 
Kulenin yakınında bir dere vardır. 
Bu dere aktıkça kulenin oturduğu 
toprak da derenin yatağına doğru 
çökmeğe başlamış. Bunun farkına 

varır varmaz derhal derenin yata
ğını değiştirdiler, başka yerden a
kıttılar. Kule, o zamandanbcri her 
sene ölçülür, artık bir santim dahi 
eğilmediği anlaşılmıştır. 

Fransa'da eğri bir kule daha var
dır. Bu kule Şambli kilisesinin çan 

Bu hafta size bir bulmaca veriyo
ruz. Yukarıdaki çocuk iki arkadaşı 
ile kaybettiği tavşanını arıyor. Biz 
bunları, resme bakınca görüyoruz. 
Siz de dikkatli bakarsanız bu iki ço
cukla tavşanı görebilirsiniz. Çocuk
ları ve tavşanı bulduğunuz zaman i
şaret ederek bize gönderiniz. Ama 
her hafta yazdığımız gibi gene yazı
yoruz. Kupon numaralarını zarfla
rın üstüne, adreslerini kupona yaz
mayı unutmayınız. Çünkü kuraya 
katılamazsınız. 

Bulmacamızı başaranlar. arasında 
kura çekeceğiz. Birinciye bir pergel 
takımı, ikinciye dolmakalem, üçün
cüye bir t~lı defter, dördüncü
ye bir büyük album, beşinciye bir 
muhtara defteri, altıncıdan sekizin
ciye kadar tripli desimetre, doku
zuncudan on üçüncüye kadar tab'ta 
kutulu sulu boya takımı, on dör
düncüden yirmi üçüncüye kadar ôi
rer siyah defter, yirmi dördüncüden 
otuz beşinciye kadar birer kuru bo
ya takımı, otuz altıncıdan ellinciye 
kadar birer şişe mürekkep, elli bi
rinciden yüzüncüye kadar birer min
kale, yüz birinciden iki yüz yirmi 
beşinciye kadar birer kart postal he
diye edeceğiz. 

kulesidir. Bundan yedi yüz sene e
vel yapılmağa başlanan kule tam ya
pılırken, eğilmiştir. Fakat eğriliği 
çok olmadığı için eğilmesine ehe
miyet vermemişler, kilise kulesini 
yükseltmişlerdir. .. 

Keza Fransa'nın meşhur eğri ku
lelerinden birisi de Sen Marten sa
at kulesidir. Bu kule de, yapılma· 
ğa başladığı zaman eğilmiştir. Fa
kat bir kere başladıktan sonra bunu 
yarıda . bırakmak istememişler, üst 
tarafını doğrutlamağa başlamışlar. 

Bu suretle şimdi bu kule uzaktan 
bakarsanız ortasından eğri olduğu

nu göiürsünüz. Kule her gün eğil
miş, yapan mimarlar da her gün üst 
tarafını doğru yapmışlar. 

Bolony~'da da iki kule vardır. Bu 
kulelerden büyüğü 97 metre 60 san
timetre yüksekliğindedir. Bu kule 
doğrudur. Küçüğü ise 47 metre 50 
santimetre yüksekliğinde ve iğri
dir. Bu kulenin yapılmasma bun
dan 800 sene evel başlandı. Fakat 
o da yapılırken eğiliverince bırak
tılar. Bunun eğriliği 2 metre 37 aan
timeredir. 

Bilmece ve boyamacalarımızı halledenler 

Yukarda •oldan ıağa doğru:: Halik cümhuriyet ilk okulun
dan 69 Süreyya Sayın, Ankara üçüncü orta okulundan 592 Nur
ıen, . Nizip Barak nahiye•i Karkamıf ilk okulundan 125 Feride 
Sırmalı, Zile orta okulundan 21 Rilat Teke. 

-----., 

kaıananlann listesi 
Evelki hafta çıkan çocuk ilavemizdeki iki atı doğru bir şekilde koşa 

le getirenler arasında kura çektik. İzmir ikinci erkek lisesinden 2. 
1609 Mehmet Şay birinci geldi, güzel ve kıymetli bir hokka takımı kaz 
Ankara ikinci orta okulundan 924 Fitnat Keser ikinci geldi ve muhaf 
şık bir şişe kolonya kazandı. Sivas orta okulu birinci sınıfından 299 
Sürücü üçüncü geldi ve güzel bir dolma kalem kazandı. Ankara Çan 
caddesi 21 numarada Benan Ekrem dördüncü geldi ve bir tif takımı 
zandı. 

Otomatik kurşun kalem 
kazananlar : 

Küçük Yozgat Özel okulundan 7 Hicri 
Uygunel, An.kara Necati ilk okulundan 
Lütfiye Gürsoy, An.kara Necati okulu bi
rinci sınıfından 510 Hayrettin Şarman, 
İzm i r Yeni Kavaklararası Araphanı so
kak 9 numarada Mustafa Ali, Ankara Ga
zi lisesinden 537 Servet İleri. 

Ciltli kalemtraş kazananlar: 
Ankara Mimarkemal okulundan 980 

Hale Eroğlu, Bafra Kızdırmak okulun
dan 59 Beyhan Doğu, An.kara Samanpa
zarı Sanlı sokak 7 numarada Tahsin To· 
kat, Arikara İsmetpaşa mahallesi Kork
mazlar sokak 2 numarada Erkal Alpan, 
Ankara İsmet İnönü ilk okulundan 466 
Behiç Köksal, Ankara Cümhuriyet ilk o
kulundan Behire Biçer, Ankara Öncebe
ci Uğurlu sokak 44 de Ö~can Uray, Yoz
gat Sakarya okulundan 154 N. Örer, Kay
seri Tahirağa mahallesi Bulduk sokak 8 
de A. Duran, Ankara üçüncü orta okulun· 
dan 378 Nihat Ünal. 

Cep muhtıra defteri 
kazananlar : 

Ankara Öncebeci Uğurlu sokak 44 de 
Belkı s Bilecen, Ankara Atatürk ilk oku
lundan 747 Türkan Sertdemir, Ankara i
kinci orta okulundan 799 Merih tl'zolman, 
Ankara İsmetpaşa kız enstitüsünden 38 
Meliha, Ankara birinci orta okulundan 
276 Nurettin Eralp, Çankırı Cümhuriyet 
ilkokulundan 189 Zühtü Yeniönlü, Anka
ra Yenihayat okulundan 19 Seyyare Tan
doğan, Ankara Necati okulundan 266 O
ğuz Aktar, Çorlu orta okulundan 1.A da 
166 İclal Güray, Diyarbakır orta oku
lundan 1.A da 992 Enver Çulpaner. 

Demirli tahta cetvel 
kazananlar : 

Afyon orta okulundan 1082 Müfide 
Tiryaki, Ankara•İltekin okulundan 317 
Cazibe Ölmesek, Ankara inşaat usta oku
lundan 417 Şekip Berk, Aydın Köşk na
hiyesi ilk okulundan üçüncü sınıfta Se
vim Altıok, Diyarbakır Lalabey Püşücü
ler sokak 15 Meyrem Aguş~Ankara İs
metpaşa okulunda 320 Behire Birön, An
kara Dumlupınar okulundan 90 Vedat 
Meral, İstanbul Üsküdar Atlamataşı 14 
de Ferhunde Ertelan, Yo:r.:gat Sakarya o
kulundan 269 İsmet Güven, Ankara kız 
lisesinden 645 Handan Acar 

Kalemtraş kazananlar . . 
Ankara Atatürk okulundan 265 Müfide 

Talay, İstanbul 49 uncu ilk okuldan dör
düncü sınıfta 95 Özhan Özyıldırım, Çan-
kırı orta okulundan 384 Nermin Şener, 
Ankara Kamelya mağazası Kadri kızı 
Süeda Teker, Ankara İsmetpaşa okulun
dan 1398 Nazlı Özdemir, · Ankara Türk 
ticaret bankası muhasebe servisinde Ha
san Alpcan eliyle Sami Alpcan, Ankara 
Mimar Kemal oknhında·n 182 Gürkan As
lanoğlu. Ankara Ciimhuriyet okulundan 
438 Türkan Gündoıidu, Niğde orta oku
lundan 603 Kemal Yalcıner, Afyon - İh
saniye istasyonu şefi Osman oğlu Altan 
Gürsel , 

Birer lastik kaz.ananlar : 
İzmir - Karaburun merkez okulu ikin-

ULUS Çocukları Bilmece 
kuponu No: 68 

Adı ve Soyadı ! 

Okul ve Qumarası; 

Şehir: 

\. ) 

Evelki hafta çıkan ilavemi: 
deki atlı bilmecemizin başar. 
mış şeklini yukarıya koyuy. 
ruz. 

ci sınıf talebesi, Samsun cümhuriyet 
kulundan 97 Numan Birkiye, Ankara 
tekin okulundan -438 Cahit Çetin, Ank 
üçüncü orta okulundan 375 Mehmet · 
men, Ankara erkek lisesinden 153 Fe 
Kitapçıoğlu, Ankara erkek Hsesin· 
1232 de Namık, Ankara ikinci orta o 
lundan 749 Türkan Sakman. Ankara 
markemal okulundan 668 Hikmet B 
krt, Ankara birinci orta okulundan 69 
babattin Öztürk, Amasya Üçler okul 
dan 34 Ekrem Kartal , Safranbolu cü 
huriyet okulundan 301 M. Ganio~Ju, 
za Ereli okulundan 41 Galip Oztur 
Ankara ikinci orta okulwıdan 597 Ha 
ye Başaran, Sıvas P.T.T. şefi eliyle 
mal Erdenir, Ankara Yenişehir Yük 
caddesi 42 de Muzaffer Işın, Giresun 
cati okulundan 90 Çetin Us, Zongul 
Çelikel lisesinden 884 Fuat Uğurlu, 
kara Necati okulundan 7Z4 Cevdet 
giin, Kayseri Kazancılar çarşısında 
ran Nalbant, İzmit Akcakoca ilk okul 
dan 195 Tezer Akdeniz. 

Birer kartpostal kazananlar ~ 
Kayseri - Sıvas hattı Gömeç istasyı 

şefi oğlu İzzet Yücel, İstanbul Balarki 
Bezazya.n okulundan 73 Sona, Sıvas o 
okulundan 251 Necdet Dumanh, Çan 
Kurtuluş okulundan 443 Yavuz On 
Ankara İltekin ilk okulundan 89 Tür 
Mısrroğlu, Eliz1ğ orta okulundan 141 
mi Yalvaç, Ankara Erzurum çayın 
numarada Özdeınir Arsan, Ankara İs 
paşa Uzunyol Leyla Turgut, Ankara A 
türk okulundan 628 Melahat Altan, 
kara Bentderesi, Tayzi sokak 12 de E 
Öksün, İstanbul ttskülar Toptaşı cadd 
493 da Salih Ertekin, Samsun İnönü o 
!undan 381 Tevfik Sungur, Çankırı o 
okulundan 380 İsmail Aydın, -Ankara 
markemal okulundan 442 Semiha Be 
AnJsara İnönü ilk okulundan 36 Sab 
Göne, Yozgat orta okulundan 178 Has 
Kandevezli. Samsun Bağdat caddesi Ki 
laçoğlu sokağı 31 Zühal Erdinç, Anka 
İltekin okulundan 10?9 Klmuran Ka 
duman. Yozgat orta okulundan 453 N 
zat Yasıı . Ankara Mimarkemal ilk o 
)undan 244 Nejat Uvas. Ankara Ulus il 
okulundan 474 Kamil Bayrak. Niğde ori 
okulundan 197 Ertuğrul Tecimer, Anki 
ra ikinci orta okulundan Naciye Olca1 
lar. Merzifon orta okulundan 277 .İzz 
Catalyilrek, Yozgat orta okulundan 5l 
Orhan Doğukan, Ankara Tecim lisesi! 
den 216 Bedriye Gözde, Kırıkkale tip 
numara tSS Yiidız Baki. Yozgat Sakar] 
okulıından 84 Tanguc 'Görker, 'Ki!stam 

u Muraetbev ilk okulundan 242 Nah 
Buvan. Ni~tle orta okulundan 374 A 
dullah Tasdemir. Zonınılclak Gaıi ok\ 
lundan 55? Sinasi Sarac. Sıvas orta oki 
lundıın 685 Avni Hekimoİ!lu. Amasya o; 
ta okulundan 3119 'Fikret Gürler, Ankaİ 
Atatfit'k ilk okulundan 285 Nevin Tima 
gur, lstanhul KHımpao;a Yahya X:lhy 

1 
(Lütfen sayfayı çeviriniz.) 
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Çemberleyn ve Daladiyenin beyanatından 

sonra Avrupa gazetelerinin tefsirleri 

Fransız gazeteleri 

Yeni ICuvet darbelerine 
karşı bir organizasyon 

Sovyetler 

mecburi 

de iştirak 

askerliği 

ettirilir ve İngiltere 

kurarsa tesirli olur 

Pariı, 14 a.a. - Dün Fransa ve lngiltere tarafından resmen ya
Pdan teahhütlerin çok mühim mahiyet ve şümulü bütün fransız 
gazetelerinde kollektif emniyetin yeni ve kudretli bir organizas
Yonunun bundan böyle her türlü yeni kuvet darbelerine karşı te
essüs etmiş olduğu kanaatini bir kat daha kuvetlendirmektedir. 

· ~ . ~kseri gazete~er, .sovy~tler B~~-ı de i~k yapıla~ak iş mecburi askerliği 
lıgının bu sisteme ıthalmdekı fayda u- tatbık etmektır. 
terinde israr ediyorlar. 608 milyonluk bir insan hazinesi 
t ' Lö ~ur, ~~~o.sl.avya'nı~ dün niçin Repüblik gazetesi de, ayni m_ütal~a-
ı~redılmedıgmı ızah edıyor: . da bulunuyor ve Londra - Parıs mıh-

Ne Romanya ne de Yunanıstan verinin 608 milyonluk bir insan haz -
!~ansız - İngiliz garantisini istemiş de- nesine malik olduğunu söylüyor. 
g~~lerdir, fakat Atina ve Bükreş hü - Liberal katolik gazetesi olan "Ob" 
~ur_n~tler~ ~ari.s ve .Londra'ya endişe- diyor ki : 
Crını bıldırdıklerı halde Belgrad, "Çıkar tek bir yol vardır.' Fransa 

kendisine Roma'nın verdiği teminatı ve İngiltere milletlerinin istiklaline 
lcifi gördüğünü söylemiştir. Tabii Yu- taraftar olanlarla mutlak surette bir -
~oslavl.~rd~ daha ziyad.~ yugoslav ol- ıeşmclidir. Eğer sulh duşmanı Stalin 

ak mumkün olamazdı. olsaydı, onun aleyhinde bulunuruz. 
Simdi lazı molan üç nokta Fakat Stalin ne Prag ne de Tirana'dır. 

Pöti Jurnal diyor ki: Basit bir kuvet hesabı, Rusya'nın bi-
"Şimdi: zimle beraber olma::;ını icabettirir." 
l. - İngiltere'de mecburi hizmet, 
2. - Fransa'da 5.000 tayyare, 
3. - Amerika'da bitaraflık kanunu

nun tadili lazımdır. Ve o zaman ge -
niş nefes alacağız.,, 

Figaro, alakadar devletlerin istik -
lalini kurtarmak için azami şeyin İn -
giltere ve Fransa tarafından yapıldı
ğını kaydediyor ve diyor ki: 

"Hariçten vukubulacak şiddet hare
ketterine karşı yardım vadedilmiştir. 
Ve bu çok ağır bir vaiddir. Nazi gaze
telerin fransız - ingiliz "manevrala -
rı''ndan bahseden delilleri sukut et -
tnektedir, zira İngiltere ve Fransa her 
hangi bir anlaımaya karşı değil, kuvet 
iıtimaline kartı yardım vadediyorlar." 

Polonya ve Sovyet Rusya 
Lö Jurnal de Sen Bris, BB. Çember

layn ve Daladye'nin beyanatlarının 
.Yeni kollektif emniyetin teşkilatlan • 
dırılmaaında ancak bir merhale teşkil 
ettiğini kaydediyor ve diyor ki: 

"Polonya ve Sovyetler birliği bil • 
Yük elçilerinin biribiri arkasından B. 
Bonne'nin nezdine gelmeleri Roman· 
ya ve Polonya için Sovyetlerin müm
kün müdahalesi gibi mühim bir mese
lenin daima mevcut olduğunu gös • 
termektedir. Halen Romanya hakkın
daki teahhüt tamamen bir taraflı ol • 
tnakla beraber, İngiliz • leh anlaşma • 
ıında olduğu gibi bir gün karşılıklı 
Yardım teahhUdünün temin edilece -
ğini düşünmeğe cevaz vardır." 

T eahhütler, ne zaman meriyete 
Rirecek? 

Ekaelsiyor, diyor ki: 
"Eier garanti edilen ~emleketler 

kendilerine doğrudan dogruya veya 
dolayısiyle yapılacak bir t~arruza kar
tı mukavemet lüzumunu hıssederlerse 
fransız ve ingiliz teahhütleri kendili
iinden derhal meriyete girecektir. 

Çemberlayn, ingiliz • italyan anlaş
tnasıru fcshetmemiştir. Ve italyan gö
llüllülerinin yakında İspa.n~~·?an ge
r. alınacağına dair Musolını nın v~r
diği teminatı da ihmal etmemektedı~. 
~u da gösterir ki, Çemberlayn. m.u~Iı: 
hane bir sureti tesviyeden limıdını 
larnamiyle kesmiş değildir.'' 

Arnavutluk meselesi 
Popüler gazetesi, Daladye'nin sarih 

ve kati beyanatının parlamentoca tas
dik edilememiş olmasın~ teessüf edi
yor ve diyor ki: 

"Arnavutluk'taki şekavet hadisesi
nin kendileri için elim bir darbe te§kil 
ettiğini sulhcu memleketler arasında 
bu beyanatın bir cephe te§kiline saik 
olmasını temenni edelim." 

Omanite, şöyle yazıyor: 
'"Fransız - İngiliz garantisinin e • 

hemiyeti ne kadar büyük olursa olsun, 
sulhu, ancak Sovyetler birliğinin teş
riki mesaisini temin ettikleri nispette 
mliessir olabilir." 

Aksiyon Fransez diyor ki: 
"Londra ve Paris'in beyanatında 

sergüzeştçi hiç bir şey yoktur. Bu be.: 
yanatın yapılmış olmasından dolayı 
memnun olmak lazımdır." 

Yunanistan' da 
• 

sevınç var 
Atina, 14 a.a. - Çemberleyn ve Da 

ladyc tarafından Yunanistan'ın ve 
Romanya'nın istiktali ve toprak ta
mamlıkları hakkında yapılan beyanat 
yunan umumi efkarınca derin bir se
vinçle karşılanmıştır. 

Resmi mahafilde bu cihet henüz 
bahis mevzuu edilmiyorsa da iyi ma
lmat alan şahsiyetler yunan milleti
nin her hangi bir tecavüz karşısında 

kendisini müdafaaya azmetmiş oldu
ğunu leatyictle ifade ediyorlar. Fran
sa ve İngiltere garantisinin, İtalya
nın teminatına inzimam etmesi daha 
şimdiden balkan sulhunun idamesine 
mühim surette yardım etmiştir. 

Yunan mahafili, garp devletlerinin 
realist politikasının, karşılıklı anlayı§ 
zihniyeti dairesinde inkişaf bulan en
ternasyonal müşküllerin halline mün
cer olmasını temenni eylemektedir. 

Alman basını 

(emberleyn'in nutku 
büyük bir blöftür 

Berlin, 14 a.a. - Yarı resmi Doyçe 
Dinst, B. Çemberleyn'in beyanatı hak 
kında şu tefsirlerde bulunarakbu nut
ku muazzam bir blöf diye tavsif et
mektedir. 

Gazete, bu beyanatın mihver dev -
teri üzerinde hiç bir tefsiri olmıya

cağını bildiriyor ve son zamanlarda 
İngiltere tarafından oynanan çok gü
lünç rolden bahsederek İngiltere'yi 
müsalemetperver bir vaziyet almak i
çin panik tevlidi usulüne müracaat 
etmekle ittiham ediyor. 

Gazete, İngiltere'nin Yunanistan'a 
olan garantisinin, Atina'dan Roma'ya 
gönderilen mesajdan sonra şüpheli ol 
duğunu ilave ve Romanya için de hal 
böyle olduğunu temin ediyor. 

Bu gazeteye göre, Avrupa'nın genç 
milletleri işlerinin bozulmasına mü -
saade etmiyeceklerdir. 

Essen'de çıkan Nasyonal Saytung, 
mihverle fevkalade güzel münasebet
leri olan milletlere garanti verilme • 
sini hayretle karşılamaktadır. 
Kölnişe Saytung, B. Daladiye'nin 

teminatının, B. Çemberleyn'inkinden 
daha az zayıf olmadığını ve bu temi
natın da bir tahakküm arzusunu giz -
lemediğini kaydetmektedir. 
Diğer matbuat tefsirlerinde de bir 

meraret görünmekte ve Fransa ile İn
giltere küçük devletleri endişeye dü
şürmekle ittiham edilmektedir. 
Fötkişer Beobahter, fikrini ''Ro • 

manya ve Yunanistan arzuları hilafı
na olarak İngiltere'nin mahmisi olu
yorlar,. başlığı ile tebarüz ettiriyor. 
Nihayet Lokal Anziyger, İngiliz • 
Sovyet münasebetlerini infialle kar -
§ılamaktadır. 

Arnavutluk hadi•esİ in•ani 
bir şeküJe cereyan etti 

Çcmberleyn ve Daladiye'nin dünkil 
beyanatlarını mevzubahia eden yarı 
resmi Diplomatische Korrespondan% 
diyor ki: 

"Çemberleyn'in beyanatını muhik 
göstermek için ele Arnavutluk hadi
sesini almış olmasına hayret ederiz. 
Bu hadise münhasıran italyan nüfuz 
mıntakasında vukubulmuş ve İngiliz
lerin Filistin'deki harekatından çok 
daha insani bir ıekilde cereyan etmi§
tir. 
Eğer beyanatın hedefi Roma • Ber

tin mihverinin çenber içine alınması 

değilse, Yunanistan'a ve Romanya'ya 
yapılan garantiye bilsbütlln hayret 
etmek lazımdır. 

Yunanistan ve Romanya 
tehdit altında Jeiil 

Yunanistan hususunda, bir italyan 
tehdidini farzettirmek için ortada hiç 
bir sebep yoktur. 

Romanya'ya gelince, bu memleketi 
Almanya'ya karşı olduğu derecede 
Ruaya'ya kartı da müdafaaya lngil
tere'nin azmetmiş olduğuna ihtimal 
verilmez. Halbuki henüz Sovyetler 
birliği Romanya'nın toprak bütünlü
ğünü tanımış bir devlet değildir ve İn· 
giltere Rusya ile sıkı münasebetlerde 
bulunmaktadır. Fakat öyle anlaşılıyor 
ki, Sovyetler birliğine karşı müdafaa 
edilmesini daha ziyade arzu eyliyen 
Romanya bu hususta başka devletleri 
düşünmektedir. 

Bir alman taarruzu karşııında 
Pöti Parizyen bir alman taarruzu ' . karşısında Polonya ve Romanya nın ve tahliye iıleri yapllrllacalL 

ayni mevkide bulunmaları lazım gel-
diğini yazıyor ve ıöyle diyor: , 
Ruaya'nın Polonya ve Romanya ya 

harp levazımı ve tayyare vermek su
retiyle yardımda bulunması için ya -
l>ılııulkta olan müzakereler ,eğer Po • 
l~nya ve Romanya ayni vaziyete geti
tılecek olursa, pek çok kolaylaşacak • 
tır. 

Diğer taraftan fransız - Polonya it· 
ti!akı daha ziyade kuvetlenmiş ve ge
nışlemiştir. Çünkü eskiden yalnız al
ll\an taarruzuna karşı olan bu ittifak 
!İrndi her türlü taarruza şamildir. 
Hakiki bir harp bloku kurmalı ! 

Ordr gazetesi, hakiki bir harp blo
ku vücuda getirilrr.eai mütaleaıında
dır. Eğer Fransa, İngiltere ve Sovyet
lcr birliği alman hegemonyasına kar
tı ciddi bir tarzda birleşecek olurlar
ıa, Avrupa ve dünya havası yavaş ya
\'aş teneffüs edilebilecek bir hale ge
lecektir. 

Viktuar gazetesinde, ötedenberi 
fransız - alman mukarenetini müda -
faa etmiı olan Gustav Herve şöyle 
Yazıyor: 

"Ruslar olmaksızın Balkanlarda as
kerlik bakımından büyük bir şey yap
lllağa im.kin yoktur. Evet B. Çember
laYn. ruı ittifakı lazımdır, hem de ça
bucak." 

Er Nuvel'e göre, Çemberlayn'ın 
dünkü beyanatından sonra İngiltere'-

Sümerbonk Umumi Müdürlüğünden : 
1.) Sıvas'ta tesis edilecek Çimento Fabrikası için hariç

ten gelecek takriben 5.000 ton sıkletindeki makinelerin 
Samsun'da tahliye, gümrükleme ve Sıvas'a sevki itleri bir 
müteahhide ihale edilecektir. 

2.) isteklilerin Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdür
lük Ticaret servisine ve İstanbul' da Sümer Bank İstanbul 
,ubesine müracaat ederek ıartnameyi almaları lazımdır. 

3.) Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin nihayet 6 ma-
yıs t 939 tarihine kadar Bankaya tevdii lizmıdır. 1291 

ETİ BANKTAN: 
Mühendis ve fen memuru aranıyor 

Bankamızın muhtelif madenlerindeki inpatta ıantiye 
şefi olarak çalışmak üzere tecrübeli mühendislere ve bun
ların yamnda çalııacak tecrübeli inıaat fen memurlarma 
ihtiyacımız vardır. Talip olanlann Ankara'da Eti Bank 
Genel Direktörlüğüne müracaatları. (1253) ı 1285 

Sıhat Bakanhğı 

Serbest konferanslar 
Ankara Merkez Hıfzı&aıhha Mü

eueıeıi Direktörlüğünden : 
Merkez hıfzıssıha müessesesinde 

verilecek olan serbest konferansların 
mevzuları ile günü ve saatleri aşağı
da gösterilmiştir. 

17 nisan 939 pazartesi saat 17.30 da 
Kimya şubesi şefi Necmettin Glilgeç 
tarafından, (Gıda maddelerinde yeni 
tahlil ve kontrol usulleri). 

2 Mayıs 1939 salı günü saat 17.30 da 
Serum ,1ubesi şefi Dr. Baecher ta

rafından, (Türkiye'de kuduz tedavi
si). 

15 Mayıs 1939 saat 17.30 da 
Hıfsıssıha mektebi müdürü Dr. 

Collins tarafından, (Aşı virüsleri hak 
kında yeni çahşmalar). 
12 Haziran 1939 pazartesi saat 17.30 
da. 

Doçent Dr. Vefik Vassaf Akan tara 
fından, (Leyşmanyozis). 11371 

14 Niaan 1939 tarihinde Ankara 

Nestle büyük etiket 

müsabakasında 

Kazanan numaralar 

ı. 278221 

2. 277439 

3. 277465 

4. 277891 

5. 278189 

6. 278197 

7. 277817 

8. 277299 

9. 251963 

10. 278942 

11. 277444 

12. 277277 

13. 278230 

14. 277774 

ıs. 277939 

16. 278409 

17. 278488 

18. 249897 
19. 279041 
20. 277696 

21. 277401 

22. 278195 

23. 279013 

26. 277456 

27. 277442 

28. 277623 

29. 277253 

30. 277765 

31. 249718 

32. 979169 

33. 278244 

34. 277272 

25. 277462 

36. 278186 

37. 278959 

38. 278120 

39. 278506 

40. 278185 

41. 249673 

42. 277732 

43. 278326 
44. 278199 

45. 252019 

46. 277403 

47. 278812 

48. 278738 

24. 278546 49. 278336 

51. 278196 

52. 249877 

53. 278717 

54. 278046 

55. 277404 

56. 278191 

57. 277258 

58. 245129 

59. 251906 

60. 277416 

61. 278591 

62. 279017 

63. 249737 

64. 277628 

65. 277447 

66. 278946 

67. 278267 

68. 278236 
69. 278458 

70. 279011 

25. 277399 50. 252013 1313 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --
3 Doktor aranıyor 

---------
--------- -- ---- ETİ BANK --
------ -- -- -- Genel Direktörlüğünden : -- -----------

------

Sıvaı vili.yetinin Divriki kazasındaki demir, Artvin vi- =: 
)ayetinin Borçka kazasındaki Murgul Bakır, Niğde vilayeti-= 
nin Ulukıtla kazasındaki Bolkardağ simli kurşun, işletmele-= 
rimiz için ikametgah ve ikametgahlarının tenvir ve teshini := 
işletmeler tarafından temin edilmek şartlariyle üç doktor -
alınacaktır. := 

Müracaat edenler arasmda dahiliye mütehassısı veya = 
operatör olanlar tercih edilecektir. := 

-----
Diploma ve ihtisas vesika suretlerinin Eti Bank Genel := 

Direktörlüğüne gönderilmesi. (1258) 11284 = ------ -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel 

Ahşap hane Duatepe 285 12 

Muhammen B. 

Pra Kuruş 

3 7,S 
Muvakkat B. 

Lira Kuruş 

250 00 18 75 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazi arttırma suretiy

le satılacaktır. İhalesi 1-5-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Ta -
liplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları . 

(1382) 11372 

D. Demiryollar1 

Sanatkôr aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Mü • 

dürlüğünden : 

Eskişehir şimendüfer fabrikasında 

çalıştırılmak üzere tesviyeci, tornacı 

ve kazancılıktaki bilgileri yüksek de 
recede olan sanat erbabı işe alınacak-

tır. Ücretleri imtihanda gösterecekleri 

ehliyet ve liyakata göre tesbit edile
cektir. İmtihanlar Ankara deposunda, 
Eskişehir cer altelyesinde, Alsancak 
cer atelyesinde, Yedikule cer atelyc
sinde yapılacak ve matlup evsafta gö 
rülenler tavzif edilecektir. Talipler
den Ankara'da bulunanlar cer daire-

sine, Eskişehirdekiler cer atelyesine 
İstanbulda bulunanlar Sirkecide 9 un 
cu işletme müdürlüğüne, lzmirdc bu
lunanlar da Alsancak atelyeaine mü-

Ankara - Zonguldak 

orasındaki tren saatleri 
Devlet Demiryolları ikinci İ§let

me Müdürlüğünden : 
Ankara • Zonguldak arasında her 

gün işlemekte bulunan yolcu katan -
nın kalkış ve varış saatleri 15.4.939 
tarih cumartesi gününd~n itibaren a
şağıda gösterildiği veçhile değiştiril
miştir. 

Ankara 
Kalecik 

Varış 

20.50 
Çankın 23.12 
Kur§unlu 2.11 
Çerkeş 3.ll 
İsmet paşa 4.00 
Eskipazar 4.46 
Karabük 5.58 
Cebeciler 7.06 
Çaycuma 8.10 7 

Zonguldak 9.48 

Kalkış 
17.08 
20.54 
23.30 

2.13 
3.21 
4.12 
4.52 
6.13 
7.12 
8.14 

Zonguldak • Ankara arasındaki 
yolcu treni eski tarifesi mucibince 
seyrü sefer edecektir. (1287) 

-----------------ı racaat etsinler. 1247) 11283 11261; 

Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiyatı 
D. D. Yollan Satın Alma Komİ•yonundan ı 

Maden kömilrll 
krom ve emsali Kok kömilrll 
dökme cevher Beher tonu Briket 

Ameliyenin Nevi Ton Ku. Ton 

ı - Ambar dahilinde supalana hazır- Maden kömürü 
lamak ve vapur dahilinde vinçle: supa ve emsali dökme 10 
lan yapmak veya Hah ve yahut istif Cevheri 
yapmak bu ameliyede Rıhtım veya Krom 15 
silo iskelesine veya vapur güvertesi- 46407 
ne vermek ve bırakmak da dahildir. 
Ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalan 
ve idare vinci ile vagondan denize 
vermek veya mütekabilen denizden 
almak. 26189 

3 - Vinç istiriki olmaksızın rıhtım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
alarak vagona tahmil etmek veya mil· 
tekabilen 44993 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 12325 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerle§tirmek 

6 - Vinç iştirllki olmaksızın vagon
dan tahliye ve açık araziye mağaza-
lara nakil ve istif ve mtitekabilen. 25140 

7 - Vagondan idare vincile açık ara

ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kil· 
felerle veya arkalık ile el ile çıkarı
larak vagona tahmil açık araziye ma
ğazalara nakil ve istif etmek ve mU-

4,5 

17 

23 

·• 5 

·. 
8 

7 

4992 

5526 

-
2103 

Beher 
Tonu 

Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

s 

Muhtelif 
malzeme 
eşya ve 

emtia 
Ton 

11776 

975 

8904 

475 

Beher 
Tonu 

Ku. 

9 

14 

18 

16 

23 . 

14 

tekabilen. 269 20 195 24 277 
-:---::::--~---·--:-----:-::-:---~---=--:-:--:--------:---------------------------------------------____:_18 
9 - Vagondan olukla tahliye. 20411 5 7 9 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 268 18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 18 120 

.2~595 lira 9 kuruş mu~amme~ bed~~~ bulunan ve 20-3-939 da münakasası icra edileceği evvelce ilan,. edilip 
talıbı tarafı~dan uygun ~ıat verıl~edıgınden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye i~i bu kere 
~r~m tahmılatına ayrı fıat vazedılerek kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17-4-939 ta-
rıhıne ti · .. .. t 11 d H ras ayan paza~tesı .gunu saa. e aydarpap gar binası dahilinde 1. ci işletme komisyonu tarafın-

d~n yapıl~caktır. Talıplerın 1919 .lıra 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 10 a kadar komisyon kale
mıne teklıf mektuplarını vcrmclerı lazımdır. Bu işe ait tartnameai Haydarpap Liman başmüfettişliğinden 
P.arası.z olarak alınabilir. 11178 



Bayınd1rl ık B. 

Demir köprü yaptırılacak 
ı aha Vekaıcuut.ten : 
Sıvas - Erzurum natunın 388 ıncı 

klometresınde !'ırat uzerınde ınşa olu
nacak 120 metrelık bır demır köprunun 
malzemesi de dahil olarak inşası ıçın 
17.2.939 tarihmde yapılan munaKasada 
teklif olunan bedeller layik hadde go
rülemediğinden mezkur köprünim tes
lim tarihı uzatılarak ve teahhur ce..ı:aı;ı 
miktarı azaltılarak kapalı zarf usulıy
le yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 25.4.939 tarihine tesa 
düf eden salı gunu saat on beşte veka
letimiz inşaat dairesindeki arttırma, 

eksiltme ve ihale komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bede
li yüz altmış yeli bin altmış doku:.:: lira 
altmış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin 
altı yüz üç lira kırk sekiz kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 
namesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, ray inbisat tertibatı, ray profL 
li, telgraf hattı konsolu, köprü şeması, 
355 numaralı kontr ray tertibatından 

mürekkep bir takım münakasa evrakı 
sekiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikalarla ehli. 
yet vesikalarım ve fiyat teklifini havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını, eksiltme 
şartnamesiyle mezkur kanunun tarifa.. 
tı dairesinde hazırhyarak 25. 4. 939 ta
rihinde saat on dörde kadar demiryoL 
lar in at dairesi münakasa komisyonu 
başkanhğma numaralı makbuz muka
bilinde vermiş olmaları lazımlrr. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
laakal 50 metre açıklığında bir demir 
köpril imal ve montajını yapmış olmak 
prtı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet 
vesikası almak istiyenlerin referans
lariyle diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak bu istidalarr:nı münakas~
nm yapılacağı tarihten en az sekız 
gün evcl Vekaletimize tev~i e~erek 
ehliyet vesikası talep etmelerı lazım

dır. 
8 - Miinakasanın yapılacağı tarih

ten en az sekiz gün evel müracaat ede
rek ehliyet vesikası talep etmiyenle
rin bu müddetten sonra yapacakları 
müracaat nazarı dikkate almmıyacak -
tır (805) 10857 

Elektrik memuru aramyor 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Vekalet binasının elektrik te

sisatı telefon santralı ile asansör işle
rinden nlar imtihanla bir elektrikçi 
alı nacaktır. 

2 - İmtihan 20 nisan 939 perşembe 
günü saat 10 da yapı işleri U. müdür
lüğünde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin askerlikle alakası 

bulunmaması m:şruttur. 

4 - İmtihanda muvaffak olanlara 
70 lira iıcret verilecektir. 

Taliplerın ellerinde mevcut vesa· 
ikle birlıkte müracaatları. (1332) 

11331 

Milli Müdafaa B. 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu· 

besine iki mütercim alnacaktır. Bun -
larrn almanca, fransızca ve İngilizce 

lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercume yapabilmeleri şarttır. 
Verilece ücret 165 : 210 liradır İm· 
tihan netıcesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu;ıa 

göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
haiz bulun n taliplerin evelemirde hal 
tercümelerıyle ve referansları ile mü· 
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

ldrofil Domuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyat (155) kuruş olan 1500 kilo idro
fil pamuk açık eksiltmiye konulmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 22 nisan 939 mucartesi 
aaat 10 ftadır. 

3 - İlk teminatı 174 lira 38 kuruş 
olup şartnamesi her gün M. M .. V. sa
tın alma komisyonundan bedelsız ola
ıak alınabilir. 

s 

4 _ Eksıltmiye gireceklerin 2490 
k nunun 2 ve 3 maddelerinde-

ki belgeler ve teminatlariyle birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları. (1223) 11228 

4 kalem spor melbusah 

Orman koruma 

2000 arka ~antası ahnacak 

rafa ihtiyaç vardır. Talip olanlar harp 
okulu matbaa müdürlüğüne müraca -
at etmeleri ilan olunur. (1366) 

11363 

309 ton Tuvanen kömürü 

ah nacak 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Balıkesirde Tan otelinde Baytar 
Hikmet. 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

Milli müdafaa vekaletine izafeten 
Satın 

hazine vekili avukat Güzide Alpar 

tarafından aleyhinize açılan alacak 

Ankara Beled, 

Kubbe kurşunlaı 
Ankara Belediyesinde• 

1 - Mezbaha kubbesinin 
ma işi on beş gün müddeti 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
dır. 

münakasası Orman Koruma Genel Komutan
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lan 300 ton tuvanen kömürüne veri • 
len fiyat makamca gali görüldüğün -
den pazarlıkla eksiltmiye konmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 21. 4. 939 cuma gü 
nü saat 10 dadır. 

davasının yapılmakta olan duruşma

sında adresiniz meçhul olduğundan 

ilanen yapılan davetnameye icabet et
mediğinizden usulün 141 inci madde

si mudbince ve yirmi gün müddetle 

gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 

ve duruşması 11. 5. 939 perşembe gü

nü saat 10 a talik edilmiş olduğundan 

3 - Muvakkat teminat 
dır. 

4 - Keşif ve şartnam 

mek istiyenlerin her gün l 
kalemine ve isteklilerin d 
sah günü saat 10,30 da hele 
menine müracaatları. (1384 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor melbusatı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (360) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M . V. satşn alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1247) 11272 

K1rık Eternillerin tebdili 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : : 
1 _ Keşif bedeli 1346 lira o~an ge

nel kurmay binası çatısındakı kırık 
eternitlerin değiştirilmesi işi pazar -
Iıkla eksiltmiye konmuştur. 

2 _ Pazarlığı 28. 4. 939 cuma günü 

saat 11 dedir. 
3 _ İlk teminatı 100 lira 10 kuruş 

olup şartnamesi yedi kuruş mukabi -
tinde komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 mad -
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine. dair tica~et 
odasından alacakları vesıkalarla bır -
likte muayyen gün ve saatte M. M. 
V. Satın Alma komisyonunda bulun-
maları. (1315) ll3l3 

Muhtelif malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Teçhizat anbarı ihtiyacı için 

2000 adet çenber tokası, 1500 kilo bal· 
ya ipi; 6000 metre kanaviçe; 250 kilo 
karfiçe çivisi açık eksiltme ilesatın a
lınacaktır. Hepsine tahmin edilen fi
yat 2529 lira 35 kuruştur. . ... 

2 - Eksiltmesi 2. 5. 939 cuma gunu 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 189 lira 69 kuruş

tur. 
4 - Şartnamesi ve nümuneleri her 

gün komisyonda görülebilir. 
5 - Talipleri belli gün ve saatte 

kanuni teminat ve vesikalariyle bir -
likte M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. (1279) 

11355 

Muhtelif alil ve malzeme 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(3750) üç bin yedi yüz elli lira olan 
iki adet alev cihazı, iki adet pompalı 
sis aleti, iki adet tazyik hamızlı sis a
leti, iki adet kartuşlu sis aleti ve bun
ların on defa işletilmesi için muktazi 
malzeme açık eksiltme ile alınacak

tır. 

2 - Eksiltmesi 2 Mayıs 939 salı gü
nü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 281 lira 25 kuruş 

olup şartnamesi belsiz olarak her gün 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. madddelerin
de yazılı belgeler ile birlikte ~hale 
gün ve saatinde satın alma komısyo
nunda hazır bulunmaları. (1359) 

11361 

6 kalem tersim malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - İnşaat şubesi ihtiyacı için 6 
kalem tersim malzemesi 17. 4. 939 pa
zartesi günü saat 11 de pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
219 lira 50 kuruştur. 

3 - Kati teminatı 32 lira 92 kuruş-

tur. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte 

M. M. V . satın alma komisyonunda 
teminatlariyle beraber bulunmaları i-
lan olunur. (1375) 11368 

Zayi - Ankara ziraat bankasında
ki 12051 numaralı hesabımda kullan -
dığım tatbik mühilrümü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Selvi Kıvırcık _____ l314 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için 2000 adet 
arka çantası kapalı zarf usulü ile iha
lesi 25. Nisan 939 salı günü saat 11 de 
Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9000) lira 
ve muvakkat teminatı (675) liradır. 

3 -Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı 
lı vesikalarla beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1245) 11251 

Yazhk elbise ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan 
lık kıtaları ihtiyacı için 25200 metre 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 25 Nisan 939 salı günü sa
at 15 te Ankarada Yenişehirde Ko
mutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 -Muhammen bedeli (13860) lira 
ve muvakkat teminatı (1030) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1246) 11252 

· Hava Kurumu 

2000 kilo hintyağı ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 
1) Türkkuşu ihtiyacı için 2000 kilo 

Hintyağı alınacaktır. 
2) Muhammen bedeli 1400, muvak

kat teminatı 105 liradır. 
3) İhalesi 28-4-939 cuma günü saat 

15 te açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4) Şartnamesi istiyenlere parasız o

larak Türkkuşu satınalma amirliğin
den verilir. 

5) Taliplerin teminatlariyle birlik
te yazılı gün ve saatte Türkkuşu Ge
nel Direktörlüğüne müracaatları. 

1305 

.. 
Levazım Amirliği 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malkara garnizonları ihtiyacı 

60,000 kilo sığır eti K. zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15300 lira 
olup muvakkat teminatı 1147 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me gün 2490 sayılı kanunun 2, 3 ü?cü 
maddelerinde istenilen belgelerıyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını 61 tüm. komutanl:
ğı satınalma komisyonuna vermelerı. 

(1191) 11191 

Muhtelif nalbant malzemesi 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aşağıda cins ve miktarları ya

zılı nalbant malzemesi pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Nümuneleri komia -
yondadır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 17. 4. 939 pazartesi günü 10 da 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1311) 

13. 4. 939 - 15. 4. 939 
Miktarı 

30 Adet Kerpeten 
30 ,, Törpü 
30 ,. Eğe 

50 ,. Ağaç tokmak 
100 ,. Çekiç ve diğer aletler i-

çin kızılcık ağacından sap. 
11326 

Bir Kartoğraf ahnacak 

3 - Muhammen bedeli 8010 lira o -
lup ilk teminatı 600 lira 75 kuruştur. 

4 - Şartname ve evsafını görmek 
istiyenler her gün Edirne tüm. satın 
alma komisyonuna müracaat edebilir
ler. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatin
de teminatlariylebirlikte Edirne tüm. 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. (1367) 11264 

16.000 kilo toz şeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı için 16,000 kilo toz şeker 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4400 lira olup 
muvakkat teminatı 330 liradır. 

3 - Eksiltmesi 1. 5. 939 pazartesi 
günü saat 14 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Levazım Amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1376) 11369 

P. T. ve T. Md. 

Bir akkü bataryası ahnalak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Telefon santralı için bir akkü 
bataryası açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedel 3000 muvak
kat teminat 225 lira olup eksiltemsi 1 
haziran 939 perşembe günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. . 

3 - İstekliler muvakkat temınat 

makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek -
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım Müdürlüğünden ve lstan
bulda Kınacıyan hanında P. T. T. Le
vazım ayniyat ıubesinden parasız ve-
rilir. (1343) 11357 

Tômirat yaptırslacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ankara telsiz irsal istasyonunda 

telsiz binasının ve memur evlerinden 
tamiri 31. 4. 939 pazartesi günü saat 
15 te P. T. T. Müdürlük binasında i -
hale edilmek üzere 13. 4. 939 dan itiba 
ren 15 gün müddetle açık eksiltmiye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 3980 lira 24 
kuruş ve muvakkat teminat 298 lira 
52 kuruş olup kanunun tayin ettiği pa 
ra ve istikraz senetleri kabul edilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenle
rin vesaikile beraber tayin edilen gün 
ve saatte komisyona ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin tatil haricinde 
her gün müdürlük kalemine müraca -
atları ilan olunur. (1374) 11367 

Gümrük ve i. B. 

Sigara makinesi ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

1 - Cibali tütün fabrikası için şart 
namesi mucibince 3 adet yüksek ran
dımanlı sigara makinesi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye kon.muştur. 

2 - Muhammen bedeli (sif 24000 
lira) muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 2. 5. 939 tarihine rast 
lıyan salt günü saat 15 de Kabataı'ta 
kain levazım ıubcsindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün parasız o. 
tarak yukarıda sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

5 - Mubayaa olu':lacak makineler 
Molins, Standart, Müller, Skoda fab
rikaları mamtllatmdan olacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edenler fi
yatsız tekliflerini % 7 ,S güvenme pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mek 
tubunu havi kapalı zarflarını eksilt
me için tayin edilen günde ihale saa· 
tinden bir saat evetine kadar (saat 14 
de kadar) mezkilr komisyon başkanh-

Ankara Levazım Amirliği Satm ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
Alma Komisyonundan: lbımdır. 

Litoer.af · · den an.1ar bir ]urto,~a-~ _ __ fı '11.l/CLH\ _____ uto~ 

duruşma gününde bizzat hazır bulun

madığınız veya bir vekil gönderme

diğiniz takdirde duruşmaya gıyabı· 

nızda devam olunacağı tebliğ maka

mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1377) 11370 

Askeri Fabrikalar 

377 ton kuvarsit kumu 

al.nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (16.000) lira o

lan 377 ton kuvarsit kumu asken fab
rikalar U. müdürlüğü merkez satın

alma komisyonunca 26. 4 939 çarşam
ba günü saat 15 te kapalı zarf ile iha
le c:dilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1200) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 e kadar komisyona verme -
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyonn 
müracaatları. (1207) 11225 

25 ton nikel allnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (62.5001 lira 
olan 25 ton Nikel Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29. 5. 939 pazartesi 
gilnU saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Şartname (3) lira (13) ku 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4375) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur gün saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyana milracaatları. 

(1281) 11288 

25 fon Trinatrium - Fosfat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alına Ko
misyonundan : : 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira o
l~n 25 ton Trinatrium - Fosfat Aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kze satın alma komisyonunca 31. 5. 
1939 çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname ı

rasız olarak komisyondan verilir. Ta 
!iplerin muvakkat teminat olan (562) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla 
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tile· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1282) 11289 

Alôkadarlara 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Askeri Fabrikalar alım satımlarına 

: Ekonomi B. 

4-6 odalı bir daire 
Öll,!iiler ve Ayar Baş 

ğinden: 
Şehir içinde ve bilhassa 

rayı ve Anafartalar cadesi 
resmi daire halinde kullan 
verişli alt kat 4 - 6 odalı bir 
maktadır. 

Telefon: 3667 ye mürac 

Karoseri ima 
Adapazarı Tohum Isla 

neme istasyonu Direktörl · 
İstanbul'da bulunan bir t 1 

Ford kamyonetine on kişili 
roser yaptırılması kapalı z._ 
le eksiltmeye konulmuştur. 
men kıymeti 800 lira ve mu 
minatı 60 liradır. Eksiltme . 
perşembe günü saat 14 te 
belediye toplantı salonunda 
tır. İstekliler şartnamesini 
rı tohum islah istasyonu 
ğünden parasız alırlar. (23d 

111 

Telef on bağ f eli ve saire • 
Jandarma Genel Komu~ 

kara Satın Alma Komisyo 
1 - Vasıflarına uygun v 

':'la sekiz bin dokuz yüz dok 
ra yirmi altı kuruş kıyme 

üç milimetre kalınhlrnda gal 
tı yüz kilometre telefon teli 
çuk milimetre kalınlığında 
on bir kilometre bağ teli ile 
nameleri dairesinde yekdiğe 
natılmış deve boyunlu üç n 
iki bin porslen fincan kapa! 
pazarlığa tahvilcn 17. 4. 939 
günü saat onda satın almaca 

2 - Şartnamesi parasız 1C 
dan alınabilecek bu pazarlığ 
istiyenlerin (67 S) liralık il 
vezne makbuzu veya banka 
ve şartnamede yazılı belgele 
gün ve saatte komisyona baş 
rı. (1094) 

Bir kalöriferci alı 
Jandarma Subay Okul 

tanlrğından : 
Nafıa Vekaleti yapı işle 

müdürlüğünce ehliyeti tasd 
miş olmak şartiyle yetmiş r 
1i bir kaloriferci alınacaktır. 
lerin diğer şartları öğrenm 

okul komutanlığına baş vur 
(1355) 

Kültür Bakanh . 

Nuri ye T ugrul hakkn 
ecnebi firmalar namına iştirak etmek Kültür Bakanlığından : 
istiyenlerin ibraz edecekleri vekalet- Afyonkarahisar lisesi Türk 
namelerde (Komisyoncu istihdam e- meni Nuriye Tugrul vazifes' 
dilmiyeceği ve ancak Türk firmaları- mediğinden inzabat komisyoı 
nı işlerin türk kanunları dairesinde riyle müstafi sayıldığı tebliğ 
yürütülmek için tevkil edildiği) kay- geçmek üzere ilan olunur. (1 
dı da sarahatan yazılmış olmalıdır. 1 

(1361) 11362 :...,__ ___ _ 

Elektrot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğü Merkez Satın 

misyonundan : 
2500 Adet Elektrot 2 mm. 
5000 ,, tJ 4 ,, .. 

St. 42 A ) 
,, 42 A ) 

Alı 

300 ., ., 4 ,, ,, ,, 52 A ) veya muadili. 
350 ,, ,, 4 ,, ,. ,. 52 A ) 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan dört kalem elektrot Asker 
kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 24-4-1 
zartcsi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna 
sız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle Komisyo 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticare 



1S - 4 - 1939 

Kiralık: 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza
ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 1180 

Kiralık - Üçer oda, bir bot ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar • 
§ısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necati okulu k:arıısında Uğur a • 
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere müracaat. 1208 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-
ze müracaat. 

0

1227 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu S oda 2 heli, mutfak sıcak ve 
aoğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) TI. 
2652 1232 

Kiralık daire - Yenişehir'de Se
lanik caddesinde 46 No. Ba~ra a
partımanında 5 odalı konfor~ bir 
daire kiralıktır. Bekçisine müracaat. 

1252 

Kiralık oda - Otobüs durağı her 
tarafa yakın tam konfor müsait şera· 
it. 12-13 veya 18-19 arası Y. ıehir Kı-
2ılay yanı özen mahallebici dükka-
nından sorulması. 1270 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul
varı Ökmen Ap. da No. 8 de bekarlara 
elveri§li konforlu oda. Tl: 3792 

1278 

Kiralık apartıman - Atatürk bul
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak ulu. 1281 

Çok ehven acele devren kiralık a
partman - "Oç oda, bir hol, kalorifer, 
sıcak su Menekşe sokak No. 4. Kapı-
cıya. 1288 

Kiralık - Maltepe köprüsü yanın
da Özveren Uluı sokak 3. N. apart
manın konforlu alt katı. Görmek için 
üst kata görüşmek için T. 2521 e mü-
racaat. 1293 

Kiralık oda - Manzaralı, havadar, 
üstakil bir oda kiralıktır. 
Maltepe akıncılar numara 3 müra-

caat. 1297 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1310 

Kiralık daire - Yenişehirde Ba
kanlıklar karıısı Konur sokak No: 9 
üıt kat S oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl. 1265 1315 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
Cad. Ataç sokak Özenç Ap. altında 
bakkal ve kasap yanındaki sebzeci 
dükkanı kiralıktır. 1319 

Kiralık - 1 veya 2 bay için bir oda 
kiralıktır. İsteklilerin öğleden ıonra 
Erzurum mahallesi İstanbul ıokak 
No. 77 ye müracaatları. 1320 

Kiralık han, kahve, dükkan ve be -
kir odaları _ Kabakllük'te Safran ha 
nında belediyenin gösterdiği tamira
tı icarına mahsup etrnek üzere yuka -
rıdaki yerler kiralıktır. İçindeki sahi-

binemüracaat. 1321 

Satılık: 

Satılık arsalar - Ankara'nın h~r 
semtinde küçük çapta ucuz araalar ı
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 

1166 

Devren Satılık - Hacıbayram çarıı 
aokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
aatılıktır. MezkQr dükkana ınüracaat. 

1167 

U(US 

ması şart, yazı ve rakamları düzgün 
bir genç muhasebe memuru aranıyor. 
Uluı'ta (İş) rumuzuna tahriren mü-

binde bulunmıyanlar eksiltmiye işti -
rak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı iiçilncU maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Samsunda su işle
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil -

racaat. 1224 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyer a
ranıyor. Merkez eczanesine müraca-
at. 1255 

Küçük ilôn şartları 
Diki§ bilen genç bir bayan aranı

yor. - Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Toygar Ap. No. 5 e müracaat. 1279 

mez. (2400/ 1292) 11269 

Hükumet konağı inıaah 
Dört ıatırlık küçük illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan lıer de
f 11ı için 10 kuruı al.ınır. ~e!ell 10 
defa ne~redilecek bır ilin ıçın, 140 
kurut alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boıluklar aıUıtesna, SO harf 
itibar edilmlıtir. Bir küçük U1n 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fasla her aatır için 
beher ıeferine aynca on kuruı alı
nır. 

Küçük ilanlarm 120 harfi ıeçm~
mesi lbımdır. Bu miktarı ıeçen ı
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

yısiyle satılıktır. İstiyenlerin . gör
mek ve görüşmek üzere Cebecı De· 
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mü-
racaatı. 1245 

Satılık - Yeniıehirde Meclis ve 
bakanlıklar arasında ve Cebeci asfal
tı üzerinde parsellenmiş ve etrafları 
evlerle süslenmit eşsiz arsalar. 

T. 2992 1259 
Satılık - Küçük evler yapı koope· 

ratifinin hiıselerinden bir hi11e satı-
lıktır. Tel. 2406 1274 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray cad. sağ köşe 6 daire 4-5 o
da nezaret günet modern 2500 lira 
irad. Bayazıt meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 1287 

Satılık arsa - İç Cebeci otobüs du
rağı yakınında 446 M. köşebaşı. lç 
Cebecide Bakkal Mehmet Beşoraktan 
veya 1484 telefondan sorulması. 1294 

Satılık kıymetli eşya - Salon ve 12 
kişilik yemek odası, yemek servisleri, 
kristaller, radyogramofon v. ı. Kutlu 
pasta salonu üstünde Devres Apt. 9 
Tel: 3813 1300 

Kelepir arsa - Maltepe jandarma 
okulu civarında 644 M. arsa azimet 
dolayısiyle çok ucuz ve müsait şera -
itle verilecek. Telefon 1538 1303 

Acele satılık arsa - Yenieşhir Se
lanik caddesinde 423 M. Sağlık Ba -
kanlığı arkasında 520 M. arsa ehven 
fiyatla verilecek Tel: 1538 1304 

Satılık apartman - Belediye karşı-
11nda Ayda S30 lira iratlı mağazalı 
uygun bedelle Tel: 2406 bayram cad-
desi No. 1 1307 

Satılık apartman - Yenişehirde A
tatürk bulvarında kaloriferli ve kalo
rifersiz 3 ve 8 ve 10 daireli Tel: 2406 
bayram C. No. 1 1308 

Acele satılık apartman - Şehir da
hilinde en işlek yerde Beş kat ve beş 
daireli 16000 lira borçlu Tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1309 

Satılık apartman - Işıklar cadde
sinde 9 daireli ve mağazalı 490 lira 
iratlı 13000 lira borçlu Tel 2406 bay-
ram C. No. 1 1311 

Satılık apartman - Cebecide durak 
yanında 7 daireli 2 dükkanlı 310 lira 
icarlı 9000 lira borçlu Tel: 2406 bay
ram C. No. 1 1312 

münakasası 
Bitlis Maliyesinden: 

iki gence ihtiyaç vardır - Tertip 
makinelerinde çalıştırılacak orta tah
sili görmil§ arap harfleri okur yazar 
iki gence ihtiyaç vardır. Çocuk sara -
yı caddesinde Kurşunlu cami yanın -
da Ulusal matbaaya müracaat. 13288 

Bir muhasip aranıyor - Daimi ve
ya muvakkat günde birkaç saat çalı -
şabilecek bir muhasip aranıyor. Ma -
arif Vekaleti karşısında Alil.ettin Kı-
ral basımevine müracaat. 1327 

1 Keşif bedeli 29475 lira 58 kuruş 
olup temei hafriyatı kargir inşaatı i
çin taş ve kireç ve beton kısmında 
kullanılacak kalıplık tahtaları ihzar 
edilmiş olan Hizan hükümet konağı 
inşaatı 26391 lira bedel üzerinden pa· 
zarlık suretiyle bir ay müddetle mü
nakasaya bırakılmıştır. 

Aranıyor: 

Bir bay, yemekli veya yemeksiz, 
yatmak üzere bir evde pansiyoner ol
mak istiyor. İsteklilrin şartlarını U
lus'ta O. K. adresine bildirmeleri. 

1299 
Devren kiralık dükkan aramyor -

Ulus meydanı veya Bankalar cadde
sin~e. Posta kutusu No: 106 ya mü-
racaat. 1318 . 

Kapah zarf usulile kalörif er 

tesisatl eksiltme ilam 
Isparta Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş. 
Isparta vilayet merkezi hükümet 

konaı;ında yaptırılacak 16036 lira 20 
kuruş keşif bedelli kalorifer tesisatı 

olup 938 mali yılı içinde ( 5000) lirası 
ve 939 mali yılında (11036) lira (20 ku 
ruşu) tediye edilecektir. (5000 liralık 
işin 25. S. 939 tarihine kadar ikmali 
ızarttır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi, 
C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı 

için umumi ve fenni şartname:, 
E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projeı;i, 
G - Keşif ve "vahidi kıyasii fiyat· 

lar, 
H - Projeler, 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 3 - 5. 4. 
939 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulan bu iş 20. 4. 
939 perşembe günü saat 15 te, nafıa 

müdürlüğünde teşekkül edecek ko 
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 
şunlardır : 

A Pazarlık suretiyle bir ay müd
det konulan mukavele projesi bayın
dırlık işleri genel şarnamesi, plan ya
pı işleri umum fenni şartnamesi. 

2 - Pazarlık suretiyle münakasa
ya bırakılan evrakı Bitlis Nafıa mü· 
dürlüğünde, Hizan malmüdürlüğiin

de görebilirler. 
3 - Pazarlk 8 mayıs 939 pazartesi 

günü saat 14 de Hizan maliyesinde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakat teminatı 1979 lira 25 
kuruş. 

S - Pazarlığa girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesikaları 
göstermeleri Hizımdır. 

A Ticaret odasında kayıtlı bulu
duğuna dair vesika, 

B Evelce bu gibi işleri yaptığına 
dair vesika vilayet Nafıasından ve
sika almak isteyenlerin ihaleden en 
az sekiz gün evci Bitlis Nafıasına 
resmen müracaat etmeleri lazımdır. 

6 - Üçüncii maddede yazılı saat
ten bir saat evci Hizan maliye daire
sinde pazarlık komisyon reisliginde 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 
üncü maddelerine riayet edilmesi Jü. 
zumu ilan olunur. 

11292 

Pavyon çahsı yaphnlacak 
lzmit'te Tümen Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - lzmitte 31. piyade alayı için 

emanet suretiyle yaptırılmakta olan 
iki bölüklük pavyonun 1579,240 met
re murabbaı çatısının kapalı zarfla 
eksiltmesi İzmitte tümen satınalma 
komisyonunda 28. Nisan 939 cüma gü 
nü saat 15 ,te yap~lacaktır. 

2 -KeŞif bedeli 10154 lira 51 kuruş 
tur. 1lk teminatı 762 liradır. 

3 - İdari şartnamesi, keşifnamesi, 
fenni şartnamesi ve pHinı her gün İz
mitte satınalma komisyonunda görü
lebilir 

S - Eksiltmeye girebilmek için ·s
teklilerin (1202) lira (75) kuruşluk 
muvakat teminat ve bundan başka aşa 
ğıdaki vesikları ibraz etmeleri liizım-

4 - İsteklilerin eksiltme kanunu
nun istediği vesika ve ehliyetname
leriyle birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve saatinden bir saat evet 
İzmitte tümen satınalma komisyonu-
na vermeleı i. 1273) 11271 

dır. ' 
A - İhaleden en az sekiz gün evel 

vilayete müracaatla alınacak ehliyet 
vesikası, 

B - 939 yılına ait ticaret odası ve-
sikası, 

Münhal Müdürlük 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

35 lira asli maaşlı belediye hesap iş
leri müdürlüğü münhaldir. 

Satılık bağ - Keçiören Kubbeli 
mevkiinde 7 ve 3 odalı bağ ve bahçeli 
sulu 300 dönüme yakın toptan ve pe -
rakende Tel 2406 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazlı saatten bir saat evetine ka 
dar yukarıda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplarm nihayet saat 15 e kadar gel· 
miş olması ve dış zarfların mühür mu
mu ile kapatılmış bulunması lazım· 

dır. Postada vuku bulacak tealıhiirler 

Belediye memur ve müstahdemleri 
nizamnamesinde yazılı vasıfları haiz 
ve bu işe ehliyetli bulunanların fotoğ· 
raf, kısa "tercümeihal ve vesikalariyle 
belediyemize müracaat etmeleri itan 
olunur. 11343 

Okul binası yaphnlacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 

Satılık arsı/ar - Maltepede asfal -
ta yakın kUçük çapta ve ~ız~lırmak 
caddesi ile her yerde elverışlı ucuz 
Tel. 2406 Bayram C. No. I 1317 

Satılık arsa - Ankara Yenişehir 
Kızılay kar§tsında Ragıp Soysal'a ait 
722 metre arsa satılıktır. Anafartalar 
Cad. No. 45 teui Talat Akar'a müra· 
caat Tl: 3255 1322 

nazarı itibare alınmıyacaktır. 
(1285) 11263 

Kapah zarf usulile balakhk 

1 - Eksiltmeye konulan iş vilayet 
merkezinde kargir ve betonarme kı
sımlariy1e çatısı yapılmış olan on der 
saneli ilk okul binasının ah ap sıva bo 
ya ve sair kısımlarının inşasıdır. Ke-

lsla"hı ve saı're eksı'ltme ilam 'şif bedeli 20153 lira beş kuruşt-r. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 

Nafıa Vekaleti Samsun Su işleri A - Eksiltme şartnamesi, muka 
Sekizinci Şube Mühendisliğinden : velename bayıldırlık işleri genel şart-

Eksiltmeye konulan iş : namesi, 
1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı, ka- G - Fenni hususi şartnameler-

nalları ile Aptaf ırmağı ıslah kanalı le proje, 

Satılık eşya - Oda ta~ırrır: halı, 
büfe ve saireı her gün Yenışehır ~~ • 
mirtepe Yenigün sokak No. 2/l Gup
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Satılık arsa - Atatürk bulvarında 
18 - 50 M. inşaat cepheli beş kat apar
tıman yapılır. Uygun bedelle Tel.2406 

1323 
Satılık ev - Hisarda Yenihayat 

mektebi üzerinde Cebeciye nazır Ka
le önünde ikiye münkasim 9 odalı ye
ni yapı bahçeli konforlu tel. 2406 

üzerine yaptırılacak altı adet betonar- İsteyenler bu evrak ve artnameleri 
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. bedelsiz olarak Gircson Nafıa daire-
Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. sinden alabilirler. 
2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerinden ·3 Eksiltme 20. 4. 939 perşembe gü

ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. nü saat 15 te huhsi muhasebe müdür-
3 - Eksiltme 24 nisan 1939 tarihi • Iüğü binasında toplanacak olan vita

ne rastlıyan pazartesi günü saat 15 te yet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Samsunda su işleri sekizinci şube 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
mühendisliği binasında eksiltme ko - yapılacaktır. 

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
ausi Ford uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 

1199 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
ıefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m'. J?· 
D Y Malzeme dairesinde Affan a 

. . 1206 
müracaat. 

Acele satılık arsa - Jandarma 0 
-

· en kulu yanında 560 M2 Maltepenın 
hakim yerinde 570 M2 uygun fiyatla 
verilecek Tel: 1538 1229 

· At"l Acele satılık arsa - Cebecı 1 a 
asfaltında 20 M. yUzil olan 428 M2 ar· 
aa gayet uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1230 

Satılık iki di§i ceylan - Pek k?
çük olarak alınan vetamamiyle e~ı: 
leştirilmiş halen üçer yaşında ıkı 
ceylan Ankara'dan acele ayrılı} dola-

1324 

iş anyan1ar: 

iş arıyor - Hesap tetkiki, ticari 
muhasebe ve defter tutma usullerine 
vakıf bir muhasip muvakkat veya da
imi. Uluı'ta (R) rumuzuna mektupla 
müracaat. 1275 

Jş arıyor - İlk tahsilini yapmış 
kefil verebilen bir genç apartıman ka
pıcılığı veya bir doktor muayeneha -
nesinde odacılık gibi bir it arıyor. 
Uygun fiyatla çalııır. Ziraat VekUe
ti kombinalar ıu i§lerinde İhsan Se -
vim'e müracaat. 1325 

I~ verenler: 

Muhasebe memuru aranıyor - Or
ta ticaret mektebini bitirmiJ bulun-

misyonu odasında icra edilecektir. 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, teklinin 1511 lira 48 kuruş muvak

mukavele projesi, bayındırlık işleri kat teminat vermesi ve bundan başka 
genel şartnamesi, umum su işleri fen- aşağıdaki vesikaları haiz olup göster 
ni şartnamesi, hususi fenni şartname meleri lazımdır. 
ve projeleri 180 kuruş mukabilinde A - Cari seneye ait ticaret odası 
Samsunda su işleri sekizinci şube vesika~ 
mühendisliğinden alabilirler. B - Ehliyet vesikası, 

S - Eksiltmiye girebilmek için is- Ehliyet vesikası alabilmek için is
teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk mu- teklilerin elindeki referanslarla ihale 
vakkat teminat vermesi ve mümasil gününden en az sekiz gün evet istida 
işleri yaptığını gösterir vesika ibraz ile vilayet makamına müracaat etmesi 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün lazımdır. 
den en az sekiz gün evci ellerinde bu- 6 - Teklif mektupları yukarıda ü
lunan bütün vesikalarla birlikte bir çüncü maddede yazılı saatten bir sa
istida ile idareye müracaat ederek at eveline kadar vilayet daimi encüme 
bu işemahsus olmak üzere vesika al· ni reisliğine makbuz mukabilinde ve 
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri rilecektir. Postada olacak gecikmeler 
şarttır. Bu müddet İ!ıiindc vesika tale- kabul edilmez. (1296) 11295 

• ~ ... . . ' ıı:--. . . 

Türk Hava Kurumu 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

Memurlar Kooperatif ~irkeli 

Kişelerinden ahnız 
SATIŞ YERLERi 

Merkez mağazası 
Yenişehir ,ubesi 
Bağçeli evler ıubesi 

) T. C. Ziraat Banka&1 
) Türkiye iş Bankası 
) Türk Ticaret Bankası 

1266 

Kiralık bin lor 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik muham- Muvakkat 
men kirası 

Mevkii No. 
teminatı 

Lira K. Cinsi Lira 

Papani zafer 56 Papani mescidi 
sokağı binası 300 ...... 22 50 

Arslanhane 12 Koyunbaba 
Yalo sokak mescit binası 180 13 50 

Yukarda evsafı yazılı mescit binaları teslim gününden itibaren bir sene 
müddetle ve açık artırma yoluyla kiraya verilecektir. İhaleleri 20-4-939 
tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te vakıflar umum müdürlüğü 
varidat müdürlüğiindc yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek istiyen-
lerin adı geçen müdürlüğe mtiracaatları. (1323) 11320 

Halkevi binası 

ycptınlocak 
lstnnbul Cümhuriyet Halk Par

tisi llyönkurul Ba§knnlığından: 
4. s. 939 perşembe günü saat 15 te 

1stanbul'da Cümhuriyet Halk Partisi 
ilyönkurul eksiltme komisyonu oda
sında (129262) lira keşif bedelli Ka
dıköy Bahriye cadesindeki arsada ya
pılacak halkevi binası inşaatının bir 
kısmı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık iş
le~ genel, hususi ve fenni şartname
lerı, proje keşif hülasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (650) kurut mu
kabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (7714) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (50.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol 
duğu vesikalara istinaden İstanbul 
vilayetinden eksiltme tarihinden (8) 
gün eve! alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 4. 5. 939 perşembe gü· 
nü saat 14 de kadar İstanbul cumhu
riyet Halk Partisi ilyön kurul baş-
kanlğına vermeleri. (2473/ 1348) 

11358 

Cami • 
ınşası 

Malatya Vakıflar Müdürlüğün -
den 

1 - Arslanbey mahallesindeki Ha· 
cı Ömer camiinin yeniden yapılması 
4. 4. 939 dan itibaren 20 gün mUddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 24. 4. 939 pazartesi günü 
saat 14 te Malatya vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. 

3 - Yapılacak camiin keşif bedeli 
6537 lira 5 kuruş, muvakkat teminatı 
490 lira 28 kuruştur. 

4 - (Eksiltmiyc gireceklerden ara
nılacak artlar) 

A - Kanuni ikametgahı olması, 
B - 10.000 liralık veya daha fazla 

inşaatı muvaffakiyctle yaptığına da
ir vesika, 

C - Eksiltmiye iştirak edenler bir 
şirket olduğu takdirde şirketin hali 
faaliyette olduğuna dair ticaret oda
sından veya mahkemeden alınmış ve
sika, 

D - Şirket namına teklifte bulu -
nacak vekillerin yukarıda yazılı ve -
ı;ikalardan başka şirketin vekili olduk 
rına ve kendilerine salahiyet verildi
diğine dair vekaletname, 

H - Yabancı şirketlerin eksiltmi -
ye girebilmesi için yukarıda yazılı 

vesikalardan başka on seneden beri 
Türkiyede ikamet ettiğine dair vesi -
ka. 

5 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ve planlar vakıflar idaresinden bedel
siz olarak alınır. 

6 - Şartname ve planları görmek is 
tiyenlerin vakıflar idaresine müraca-
atları. ( 1354) 11359 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Trabzon Vilayetinden : 

1 - Eksiltme~e konulan iş: Trab -
zon - Zefanos yolunun 3 X 000 -
12 X 000 kilometresinde biiz - inşaatı 
ve şose esaslı tamiri. 

Keşif bedeli (26199) lira (21) ku
ruştur. 

2 - Bu i e ait artnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar-

gir inşaatına dair fenni şartname. 
E - Husu si şartname. 
F - Silsilei fiyat cetveli, metraj ve 

keşif cetveli. 
G - Grafik. 
1stiyenler bu şartnameler ve evra

kı (150) kuruş bedel mukabilinde Na· 
fıadan alabilirler. 

3 - Eksiltme 1. 5 .939 tarihine ça
tan pazartesi gUnü saat 15 te Trab
zn'da vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için iı -
teklilerin (1965) lira muvakkat temi
nat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göst rmesi lazım 
dır. Ticaret odası vesikası teminat 
mektup veya makbuzu ve Trabzon vi
layetinden alacağı ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektuplarını yukarıda 
3. iincü maddedeyazılı saatten bir sa
at e\'eline kadar viHiyet daimi encü
menine getirilerek eksiltme komisyo
nı.:; rcisligine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3. cü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühilr mumu ile iyice 
kaptılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilemez. (2509/ 1371) 11365 

• 
ınşası Şose 

Seyhan Vilnyeti Dnimi Encüme • 
ninden : 

1 - Adana • Kozan yolunun o+ooo 
- 3 + 000 arasındaki üç kilometre
lik şose inşaatı keşif tutarı olan 
(30472) lira (32) kuruşla eksiltmeye 
çıkarılınıstır. 

2 - Eksiltme 2.5.939 tarihine müsa
dif salı günü saat on birde viHlyet da 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif ev
rakını görmek üzere nafıa müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (2285) lira (42) 
kuruş muvakat teminat verilmesi ve 
bu işi yapmağa iktidarının müsait ol
duğuna dair ehliyet vesikası almak ü
zere 2 inci maddede yazılı günden se
kiz giin evel vilayete müracaat etme-
leri lazımdır .. (2472/ 1372) 11366 
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~ Di Doktoru diyor ki : ~ 
= = - -: Kısa bir müddet "RAD - : 
: YOLİN" kullandıktan son- : 
: ra, dişleriniz inci gibi par· 
: ladıktan başka mikropların 

: kamilen mahvolduğunu, za 
: tarlı salya ve ifrazatın ke· 
: sildiğini, diş etlerindeki 
: iltihapların durduğunu ve 
: nihayet ağzınızda latif bir 
: rayiha başladığını duya -
- caksınız. 

--E Gayet tem iz - gayet 
-- sıhi - gayet ucuz -----
: Her gün sabah, öğle ve 
E akşam yemeklerinden son
: ra günde üç defa dişleri -
: nizi : 7181 

----------------------------------------------------
~ R yolin ile fı çalayınız ~ - -: -
~· ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Toptan ve perakende satıf yeri: İstanbul Sultanliamam 
Hamidiye geçidi No: 48 - 56 Tel: 21295 7180 

Halk maskeleri satışı 
Türkiye Kuılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar
dan korumak için yaptınlan halk maskereleri 1. 12. 1938 
tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 

Kafi ma1Uınatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyen
lerin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni 
Postahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktör
lüğüne müracaatları rica olunur. 

Yuk rda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
memlektimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek 
suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

KURU SiSTEM 

~ :\ V.OH :Qp~ 
~ LTD rT· ,.* - ,-,L! 

Kuru sistemle 

Yapılan KELEBEK marka 

KONT - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabartma ve 
saire gibi hiç bir arıza göstermez 
Kontr - Plaklar bu gibi arızalara 

karşr garanti ile satılır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 

mamul Kontr . Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttur. 

Her yerde sipariş 
yerleri vardır 7157 

' Acele ucuz 
Satılık eşya 

Salon, yemek odası, yatak o
dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Yenişehir - Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralı daire 

Telefon: 2488 

ULUS - 20. inci yd. - No: 6356 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

15 ~ 4 - 1939 

Yeni ESCHEBACH 
gaz aletler ini gör

düm, hakikaten harı
'\ kulade dirler. 

7.Sahimi ! .. Bende 
görmeğe gitmeli

~------~ .... w----. yim; benide çok ,.... ..... 
ı alakadar ederler. 

J::SCHEBACH ne dlr '? 

KALiTE 
( Dünyaca tan1nmışbr } 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanışta) 

demektir • 

.Muhtelif tnodellel-1 -görmeğ'e-gtillnlz het r.'iıete .size en. taygu~,' 

Dla')mı bulacaksınız. 

l ' 

Tediyatta 

suhulet 

-e a u -R 'L -R s i -R -A .o ~ -R L e R • A N K A R A • 

, 
Dünyanın en eski ve en iyi 

Tıraş Biçagıdır. 
Ankara'da satış deposu 

KAGIT(I M. NEDİM İRENGÜN 
Yeni Hal No: {1-59) Tel: 2246 

1015 
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~ ESKİNAZİ ------ -- -E Müessesesi § - -
: Paris'ten getirdiği en son model : - -- = ~ Kadın şapkalan ~ 
: sergisini 14 - 4 • 939 cuma : 
§ gün~ saat 15 ten itibaren : 
: açtıgmı sayın müşterilerine : 
: bildirir. 1295 : 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

GLiSERiNLi 

T 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştirir. E·n iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

&. - -: Cihanşümul şöhretli İspanyol : 

E mugannisi TULIA REYS,i = 
: Pek yakında Yeni Sinemada : 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Dl KKAT 
nız TA LEN D • • • z 

En son sistem sıhi tesisat Alemdağmda (Taşdelen) su -
yundadır. Eldeki mütehassıs raporları bunu göstermekte
dir. Emniyetle içiniz. Etiketine dikkat ediniz. (Taşdelen) 
suyu içmekle kendi sihatinizi korumuş ve vakıflarca türk 
abidelerinin korunmasına, gariplerin hastanede yatırılma
srna, fakirlerin imaretlerde bakılmasına yardım etmiş o -
lursunuz. 1326 

PASTİL KATRAN HAK·KI Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

YENi s i N E M A LA R sus 
Bu Gün Bu Gece Büyük Vals'e HA L K Bugün 14 matinelerinden itibaren 

nazire olarak vücuda getirilen ve 

Tyron Power Alice Faye don A
meche gibi 3 büyük sanatkar tara
fından yaratılan : 

Büyük caz 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuz halk 

matineleri, 14.45 • 16.45 - 18.45 -ge

ce: 21 de normal seanslar. 

Bugün bu Gece Mevzuunun ku
vetli ve şimdiye kadar TÜRKÇE
ye çevrilen filmler arasında en te
miz Türkçe konuşan: 

Süveyş fedaileri 

Sahra bekçileri 
Canlandıranlar: J ean Pierre Au

mont - Charles Vanel Marta La
bar. 

Gündüz: 10 ve 12 ucuz halk ma

Anna Bella - Tyron Power Lo- tinelerinde Türkçe sözlü: 

Süveyş fedaileri retta Y oung. 
Seanslar: 10.30 - 12.30 da ucuz 

halk matineleri: 14.30 - 16.30 - 18. Tyron Power - Anna Bella - Lo-
30 gece 21 de normal seanslar. retta Young Telefon: 3589 

Yeni sinemada saat 21 de filmden evel gösterilmekte olan varyetenumaraları devamcdiyor. 


